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tak for 96 gode forslag
At designe en ny redningsstige til de danske havne er ingen let opgave. Det er det heller ikke at være 
dommer og at skulle vælge den bedste stige blandt mange gode forslag. Dette måtte dommerkomiteen 
sande efter flere bedømmelsesmøder fra slutningen af november 2012 til slutningen af januar 2013. 
Kravene til besvarelserne gik blandt andet på god funktionalitet, godt design, synlighed og økonomisk 
realisme. Det lykkedes relativt hurtigt at få reduceret antallet af forslag, der kunne være i spil frem 
til slutrunden, men det var svært at få alle bedømmelseskriterier til at gå i opfyldelse på alle finale
forslagene. Og dommerkomiteen måtte – ud over grundige drøftelser – ty til afprøvninger af funktio n a
liteten, før man var ved vejs ende.

Men med dét resultat, der nu præsenteres, føler dommerkomiteen sig overbevist om, at man har fundet 
et konstruktivt og sobert bud på en ny redningsstige til de danske havne. Et stigeforslag, som egner 
sig til den udviklingsproces, konkurrencen lagde op til, og som nu igangsættes i et samarbejde mellem 
vinder og TrygFonden. En proces, der i første omgang handler om at videreudvikle konkurrencefor
slaget til en prototype, som kan testes ved to testspots i Københavns inderhavn; og som forhåbentligt 
ender med, at en færdig redningsstige kan doneres til havne rundt omkring i landet – via en fadder
ordning fra TrygFonden – til gavn for sikkerheden ved vandet i havnene og i et design, der glider godt 
ind i havnemiljøet.

Tak til alle deltagerne, der hver især har ydet et godt bidrag til, at vi er nået hertil.
 

dommerkomiteen

København, januar, 2013
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generelle bemærkninger
At udforme en redningsstige til de danske havne er en opgave, der foruden en sikker formsans, 
materialemæssig og konstruktiv forståelse kalder på indlevelse i den kontekst, hvori stigen skal 
monteres og i den situation, hvori stigen skal bruges. Det er en opgave, der forudsætter en både 
markant, værdig og tillidsvækkende løsning for at kunne forløse programmets komplekse krav. 

Godt inventar i det offentlige rum udmærker sig ved at kommunikere klart, tydeligt og med fokus på 
budskabet, så det er intuitivt opfatteligt. Design er det redskab, der sammenfatter funktion, materialitet, 
konstruktion til en helhed og forlener denne med et særligt kunstnerisk nærvær og kommunikative 
egenskaber, der taler til sanserne, aktiverer vore erfaringer og får os til at handle spontant. Det er 
disse kommunikative egenskaber ved redningsstigen, der i særlig grad kan gøre en forskel i forhold 
til de situationer, hvor forskellen mellem liv og død blot er sekunder. Og det er spørgsmålet om liv 
eller død, der understreger opgavens alvor og det faktum, at design ikke er et mål i sig selv, men må 
forløse noget større for at være relevant. 

Med udgangspunkt i denne forståelse for kompleksiteten i design lader forslagene til redningsstiger 
sig opdele i to grupper: de, der forener formgivning og funktion i indlevede designløsninger og de, 
der i højere grad har fokus på formgivning end på funktionalitet og således uundgåeligt resulterer i 
mindre brugbare løsninger. 

Fælles for alle forslag er en overraskende stor enighed om, at redningsstigen skal være rød og hvid 
med reference til TrygFondens livreddertårne. Her synes idéen om corporate identity og brand design 
hos forslagsstillerne at gå forud for det egentlige formål med redningsstigen, at redde liv, der er 
TrygFondens eneste interesse.
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Hvordan redningsstigen opleves – design, funktion og signalværdi 
Redningsstigen skal kunne lokaliseres på et øjeblik såvel fra vand som fra land, og den skal egne sig 
til både passiv og aktiv redning. Den forulykkede har ofte ikke mange kræfter og har derfor brug for 
at kunne gribe og holde sig fast på forskellige måder, mens den aktivt reddende har brug for greb og 
fæste, når han hjælper den forulykkede op. Dette scenarie vil være typisk for en redningssituation, 
og de bedste forslag overbeviser om at være indlevede heri, ikke bare i det fysiske udtryk men også 
i forhold til montering og anvendelse.

Konkurrencen efterspurgte alternative forslag til den traditionelle stigeløsning. Denne udfordring er 
taget op på forskellig vis. Mange forslag arbejder med en pladeløsning, der resulterer i relativt små 
åbninger til fødder, skarpe kanter og få gribemuligheder for hænderne (23/12612, 10/19592, 2/22482, 
26/80808, 93/20208). Andre arbejder med stiger som samlesæt bestående af flere forskellige dele, 
hvilket i flere tilfælde resulterer i relativt komplicerede løsninger (56/34834, 75/90211, 17/60616, 
42A/42627, 15/77567, 21/89385, 31/45678, 3/23405). Atter andre arbejder med skiftende held med 
dykkerstigen som forbillede (76/20500, 4/97979, 69/21270, 42/42627). Ganske få tager gentænk
ningen af den arketypiske stige op (86/00000, 38/49999, 82/51313), hvilket kan undre, da kun få 
af de alternative løsningsforslag rummer reel innovation, mens hovedparten vurderes at resultere i 
forringet funktionalitet. 

Udformning af redningsstigen som et harmonisk stykke by og havneinventar med signalværdi i for
hold til sin funktion lykkes bedst for de forslag, der udstråler integritet, er empatiske i forhold til kon
teksten og får udtrykket til at hvile i sig selv. Ønsket om at redningsstigen også skal kunne anvendes 
i lystbådehavne med lette broer øger opgavens sværhedsgrad, og kun ganske få forslag er lige veleg
nede i begge situationer (86/00000, 4/97979, 21/89385, 38/49999).

Forslag 23/12612

Forslag 10/19592Forslag 2/22482Forslag 26/80808

Forslag 93/20208

stigen som pladeløsning
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Forslag 56/34834

Forslag 75/90211 Forslag 17/60616

1TrygFonden . Åben Designkonkurrence 2012 . Redningsstige til Danske havne . 2012.11.02

42627 - Forslag 2

Samling. 
Håntag, beslag og wire

TrygFonden – Redningsstige til Danske havne 

Forslag 42A/42627

Billede af model:

Forslag 15/77567

stigen 
som samlesæt

Forslag 21/89385

Forslag 31/45678

Forslag 3/23405

Mange forslag lader redningsstigen fortsætte højere end kajkanten, enten som stige, håndliste eller 
greb, hvilket styrker signalværdien. Blandt disse forslag signalerer de bedste tillige, at der ikke er 
tale om en badestige (86/00000, 38/49999, 4/97979).

Indbygning af LEDlys og solceller i redningsstigen gør den selvforsynende, så den kan opstilles alle 
steder. Lyset bidrager i de bedste forslag til at øge redningsstigens signalværdi og støtte dens form
givningsmæssige udtryk ved hel eller delvis understregning af stigens geometri. De bedste forslag 
formår tillige at integrere solceller i trin, vanger eller belysningsarmatur, således at denne tekniske 
dimension ved redningsstigen ikke bliver til et selvstændigt udtryk (38/49999, 86/00000, 4/97979). 
Andre forslag arbejder med lysledere og indbyggede batterier med lang levetid (21/89385).
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den arketypiske stige

dykkerstigen som forbillede

Forslag 38/49999

Forslag 82/51313

Forslag 86/00000

Forslag 76/20500 Forslag 4/97979
8/10

21270

Forslag 69/21270

5TrygFonden . Åben Designkonkurrence 2012 . Redningsstige til Danske havne . 2012.11.02

42627 - Forslag 1

Lokalisering i mørke. 
Alternativ løsning.

Røde plastelementer

Selvlysende trin

Trinene lyser i mørke.

TrygFonden – Redningsstige til Danske havne 

Forslag 42/42627
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Forslag 38/49999

Forslag 4/97979

Forslag 4/97979 Forslag 21/89385Forslag 38/49999

stigen der rager op 
over kajkanten

stigen med indbygget led lys

eller
lysleder og indbygget batteri

Forslag 86/00000

Forslag 38/49999
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Redningsstigen skal monteres i vidt forskellige situationer, hvilket stiller krav til fleksibilitet i forhold 
til højde, bredde og montage. De bedste løsninger på denne problematik ses, hvor der er anlagt en 
pragmatisk vinkel, der tillige respekterer stigens formgivningsmæssige integritet og sikkerhed i brug. 
Eksempelvis gennem addition af sektioner og led, simpel produktionsteknik eller som i enkelte for
slag et så stærkt arkitektonisk sprog, at stigen kan varieres i udformning uden tab af signalværdi og 
designmæssig værdi (4/97979, 21/89385, 38/49999, 86/00000). For næsten alle forslag gælder dog, 
at denne del af opgaven ikke har fundet sin endelige besvarelse.

Stigens møde med vandet og de komplicerede forhold forbundet med isskruninger er udgangspunkt 
for teleskopløsninger, drejelige stiger, rebstiger, flydeled og udtræksstiger, der ikke vurderes at bringe 
innovative og reelt brugbare forslag til imødegåelse af problematikken (47/10101, 15/77567, 69/21270, 
52/12223, 48/08025, 79/17103). De bedste løsninger vurderes at være indbyggede brudled, gummi
omstøbte wirer og stålrør som trin, og endelig vil, som enkelte foreslår, en meget billig stige, der blot 
udskiftes ved beskadigelse være en pragmatisk løsning (38/49999, 4/97979, 21/89385).

Forslag 4/97979Forslag 86/00000

Moduler

750

40

20 20
30

895
895

1645

310

Standardmodul. I hvid og rød

Kort modul. I hvid og rød. Gummimodul

Topmodul/Lav. Rød. Topmodul/Høj. Rød/hvid.

Lampe

Forslag 38/49999

Forslag 21/89385

stigen som addition af moduler



9

8/10

21270

Forslag 69/21270

Forslag 4/97979 Forslag 21/89385

Forslag 52/12223 Forslag 48/08025

Forslag 47/10101

Forslag 38/49999

Forslag 15/77567

stigens møde med vandet
– de komplicerede løsninger

stigens møde med vandet
– de mere enkle løsninger

1:10

Redningsstige med redningskrans set fra siden i mål:
(Nederste sektion udtrukket)

Redningskrans

Stolpe

Jordklamper

10
0

75
0

10
0

22
00

10
05

0

Jordklamper

Redningsstige
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samspil mellem redningsstige og redningskrans
Ved at lade redningsstigen fortsætte over kajkanten, således at redningskransen kan ophænges på 
stigen i den forudsatte højde og herved integreres i det samlede udtryk, opnås i mange projekter en 
markant signalværdi, fordi redningskransen er det ultimative symbol på redning. Paradoksalt er det 
i flere tilfælde netop redningskransens placering, der giver problemer, da den vanskeliggør passage 
fra vandside til landside, når stigen anvendes til selvredning.

Fordelen ved redningskransens placering på stigen er i særlig grad signalværdien. Flere forslag 
arbejder videre med en redningskrans placeret på en selvstændig pæl beslægtet med redningsstigens 
udtryk eller ved at foreslå genbrug af den hvide pæl, der er standardophæng for redningskransen i 
dag. Af disse løsninger vurderes de bedst fungerende at være blandt dem, hvor redningsstigen af
sluttes i niveau med kajkanten og redningsstige og redningskrans således er helt adskilt. 

Fordelen ved en selvstændig placering af redningskransen er, at redningsstigen ikke har udkragende 
dele, der kan komme i konflikt med skibe langs kajen, og at stigen relativt enkelt lader sig indpasse 
og montere i forskellige situationer.

materialer, konstruktion og økonomi
Forslagene bringer en lang række materialer i anvendelse: rustfrit stål, søvandsbestandigt aluminium, 
polymere kompositter, gummiprofiler udført af genbrugte bildæk, polycarbonat, translucente plast
materialer, teknisk gummi, sprøjtestøbt kunststof, gummiomstøbt stålwire. Materialevalget formidler 
i de bedste forslag stigens udtryk, funktionalitet, holdbarhed og styrke og er således vidnesbyrd om 
indlevelse i de komplekse processer, stigen indgår i og påvirkes af i havnemiljøet. Der er blandt for
slagene gode eksempler på, hvordan både en kombination af materialer og ét materiale kan forløse 
opgavens programkrav i konsistente konstruktioner.

Flere forslag illustrerer indgående forståelse for både konstruktion, varianter, industriel produktion, 
montage, og underbygger på denne måde redningsstigens designmæssige idé, realiserbarhed og 
potentiale som produkt (4/97979, 38/49999, 21/89385). Indbygning af lyskilde og solceller er i produk
tionsmæssig sammenhæng en selvstændig problemstilling, der kun i et mindre antal af forslagene 
lader sig realisere som skitseret.

Økonomisk og miljømæssig bæredygtighed afspejles ved anvendelse af genbrugsmaterialer, materiale
minimering og enkel fremstilling med udnyttelse af mulighederne i industriel produktion. For alle for
slag gælder, at de må underkastes grundig bearbejdning for at kunne danne grundlag for udvikling 
af en redningsstige, hvis konstruktion og produktion er optimeret med henblik på at opnå en fornuftig 
økonomi for anskaffelse, montering og drift. 

konklusion
Det vurderes efter gennemgang af de mange indkomne forslag, der illustrerer et bredt spekter af 
mulige tilgange til programmets problemstillinger og redningsstigens udformning, at flere typer af 
stiger vil kunne realisere TrygFondens ambitioner om at udvikle en funktionelt og designmæssigt 
overbevisende redningsstige. En redningsstige, der vil skabe øget tryghed i de danske havne ved 
at signalere sikkerhed og redning og samtidig kunne indgå naturligt i forskellige havnemiljøer.

De fire præmierede forslag er alle markante, troværdige og tillidsvækkende. De er gennemarbejdede, 
designmæssigt velformede og rummer hver på deres måde et stort udviklingspotentiale. Vinderforslaget 
opfylder de fleste af konkurrenceprogrammets krav, og forslaget forener i særlig grad kontekstuel, 
funktionel og konstruktiv forståelse i et velformet hele, formuleret i et arkitektonisk sprog med mange 
udviklingsmuligheder.
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Forslag 4/97979

Forslag 21/89385

Forslag 38/49999

designmæssig idé
realiserbarHed

potentiale som produkt
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præmierede forslag
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Tak til forslagsstillerne bag alle 96 forslag:  Lasse Nørskov Eriksen, Martin Andersen, Morten 

Ydefeldt og Lasse Wind Petersen / Nobel arkitekter / Tine Christian Lystager, Anna Gotha 

og Tine Mauritzen / Bystrup arkitekter og designere / Anders Lind / Jimmy Richter Lassen 

/ Holsøe Arkitekter / Christina Nasine Egeris Pedersen og Esben Serup Jensen / Lolle & 

Nielsen / Henrik Hansted Jensen & Michael Cederfeld de Simonsen / Camilla Poulsen / 

Felix Laitinen / JensChristian Bernstorf Carlsson / Elzélina Van Melle og Torbjørn Bochsen 

Westh / Kevin Hviid / Bruno Hansen / Plass  Arkitekter / Lofti arkitekter / Flemming Wagner 

/ Jamie Meunier / Stefan Urup Kaplan og Lars Techt Myrhøj / Bo Larsen / Claus Nebelin & 

Nicolai Vittrup / Mads Bartholin Johnsen / Tofo / Morten Emil Engel / Bent Ulrik Jensen og 

Michael Stabell / Mads Miltersen Design / Catalyst Architects, Kekoa Charlot, Niels Friis og 

Office Fransisco Mateo / Holscher Design / Primus Arkitekter / Flush Architects / Anders 

Villum Lautrup og Sjavit Maestro / Kåre Tofte / Sorte Sambo / Anders Smith / Peter Drechler 

Poulsen og Pit Herold / Designit / Anders Toft og Morten Biisgaard / VE2 / Claus Bjerre / 

Louise Schou Nielsen / Tegnestuen LBB3 / Lars Raunholt Sørensen / Valdemar Havgaard 

Nielsen / Claus Valsted / Grzegorz Dubiel / ETUI landskab / Klaus Folkmann / Troels Rask 

Pedersen og Stina Holm Jensen / Andreas  Kjærgaard / Frederik Seehusen og Rebekah 

Hieronymus / PS Arkitektur / Jukka Kähkönen / Lise Pape / LAWA Lützen And Windfeldt 

Architects / Charles ArpAndersen / Jeppe Markussen og Anders Banke Jørgensen / PLH 

arkitekter / Mathias Dürkop og Carl Kai Rand / Nils GrunnetJensen / BOGL Bang og Linnet 

Landskab / Christian Hagemeister og Mikas Emil Jakobsen / Peter Bojsen Schmidt / Paco 

Mejías Villatoro og Pablo Morales Ordónez / Poul Lodbergs Tegnestue / Mogens Wöhliche 

/ Diego Luzuriaga + Artur Arias Architects / Friis & Moltke Design / BONDE LJUNGAR 

 Arkitekter MAA / Jørgen Bækmark / AART Architects og VEKSØ / Frida Vang Petersen / 

byMunch by og landskabsdesign / Tue Trærup Madsen / AnneSofie Leth, Benjamin 

 Kirsebom Sønder, Esben Merlach Lauritzen og Villiam Alexander Gardner / Camilla Bank 

Andersen og Rolf Howalt Svendsen / Steven Høyer / Natacha Bering Kristensen og Julie 

Thomsen / OP / Fridbjørg Arkitekter / Frank Svendsen / Salvador Quiles Palancia, Sergio 

Fernandez Pedrón og Jose Maria Baeza Seva / James Barnfield / Søren Randeris og arkiTrix 

/ Sophie Brauer og Madleena Larivaara / Anders Krogdal Nielsen / Beck Trading / Fristad 

Plast AB
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forslag 21/89385 

stefan urup kaplan / lars tecHt myrHøj
Stefan Urup Kaplan, arkitekt MAA og Lars Techt Myrhøj, arkitekt MAA, begge med ophavsret

Forslaget udmærker sig ved sit robuste formsprog og er foreslået udført i velkendte og slidstærke materialer fra havnens 
miljø. Det kraftige beslag, som formidler overgangen mellem stige og kaj er en markant hovedidé, som giver en samlet 
og enkel løsning på en række problemer i opgaven. Beslaget giver godt greb ved selvredning, idet man kan trække 
sig ind på land. Beslaget afstiver stigen effektivt, så den kan afsluttes et stykke under kajkanten. Herved fremstår den 
ikke som badestige, når den ses fra land. Beslaget er på diskret men alligevel klar og tydeligvis et tegn for eller signal 
for redningsstige. Beslaget er en enkel og effektiv montage, som kan bruges alle steder. 

Design og materialevalget er særligt velvalgt til havnemiljøer i bynære områder, og forslaget indeholder desuden et 
designmæssigt ’vokabularium’, der er formmæssigt robust og fleksibelt over for de mange forskellige situationer, stigen 
skal bruges i. Materialerne er velvalgte og i stand til at modsvare det hårde miljø, som redningsstigen indgår i.

Stigen giver også god mulighed for selvredning ved sine enkle brede trin og gribekant, vange og bagkant på kajkantens 
stålbefæstning. Synlighed om natten sikres ved en integreret, batteridreven lyslederbelysning, som er formmæssigt 
velintegreret, men bør forenkles i en viderebearbejdning.
Forslaget fremstår overbevisende i design, funktion, konstruktion og økonomi. Forslaget er realistisk at udvikle og 
fremstille i høj formmæssig og materialemæssig kvalitet. I en viderebearbejdning bør forslaget indtænke rednings
kransens placering og udformning af stander samt overveje en lettere eller forenklet udgave af beslaget til brug på 
lette træbroer. Endvidere skal forslaget i sin endelige detaljering undgå at være til gene for kajens gående.

1. præmie  dkk 100.000   
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1. præmie  DKK 100.000

1:50
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forslag 4/97979 

bystrup arkitekter og designere
Medvirkende: Erik Bystrup, Rasmus Rodam, Petteri Salokannel, Anne Brunsgaard, Rasmus Gosvig
Rådgivere: Flemming Christiansen, Thim Nørgaard Andersen, Iben Winther Orton

2. præmie  dkk 70.000   

Forslaget Lysstigen integrerer redningskransen, standeren for kransen og redningsstigen til et samlet 
udtryk. Ved at udforme stigen med trin, som de kendes fra dykkerstiger, samles stige og stander til en 
enkel, lodret mast, der bærer kransen. Resultatet er en ikonografisk form, der er let at aflæse og giver 
et klart signal om redning. Stigen signalerer tydeligt redningsudstyr og ikke for eksempel båd eller 
badestige. Det samlede element fremstår enkelt og ligetil, og kan indgå i mange forskellige miljøer på 
naturlig måde.



19

Lysstigen foreslås udført i et støbt plastmateriale, som det kendes fra eksempelvis bilers kofangere. 
Ud over at være stærkt og bestandigt har materialet den egenskab, at den kan udføres lysgennem
skinneligt. Med et indlagt bånd af LEDlys kan hele redningsstigen bringes til at lyse svagt, så 
stigen på diskret måde bliver synlig om natten. Teknisk og konstruktivt er lysstigen udfordrende, 
men dog realistisk at udvikle og med mange innovative bud på løsning af detaljer. Forslaget anviser 
flere velgennemtænkte alternativer til konstruktion, herunder at udføre stigen i metal med lys indlagt 
i trinender. Forslagets hovedgreb – integrationen af alle opgavens elementer til en enkel hovedform 
– er formmæssigt markant, men ikke funktionelt optimalt. Redningskransens placering vanskeliggør 
passage fra vandside til landside ved selvredning.
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forslag  38/49999 

kåre tofte

Forslaget er særdeles gennemarbejdet. Den modulære redningsstige kommer ’hele vejen rundt’ i sin 
besvarelse og er et præcist bud på oplæggets ønsker om funktionalitet, signalværdi, variation, kon
struktion, økonomi, isskruning samt samspil mellem redningsstige og redningskrans. Den modulære 
opbygning giver mulighed for det todelte materialevalg i stigen; den øverste del er således foreslået 
udført i syrefast rustfrit stål og den nedre delt i gummibeklædt stålwire, hvilket svarer på opgavens 
fokus på vejrresistente materialer og er en innovativ besvarelse på problematikken omkring isskruning. 
Om denne løsning giver bedre funktionalitet ved selvredning har været til diskussion.

3. præmie (delt)  dkk 40.000   
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De anviste forskellige afslutninger af redningsstigens øvre del er velbearbejdede og giver mulighed 
for en fin integration af redningskrans. Lysarmaturet er udført med en næsten produktionsklar præci
sion og kan skabe et godt lys, der ikke kommer i konflikt med byens og havnens øvrige belysning. 
Forslaget er en meget fyldestgørende besvarelse, der vurderes egnet til industriel produktion til rimelig 
økonomi med mange variationsmuligheder. Formmæssigt fremstår forslaget, via sine mange delkom
ponenter, noget sammensat.
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forslag 86/00000 

op
Niels Lund Petersen, arkitekt MAA, Mads KnakNielsen, arkitekt MAA, 
Jennifer Dahm Petersen, arkitekt MAA

Forslaget ’den røde stige’ tager udgangspunkt i modsætningen mellem ønsket om på den ene side, 
at stigen af redningshensyn er visuelt tydelig og synlig og på den anden side også er diskret, for ikke 
at bidrage til at fylde det offentlige rum med for mange signaler. Forslagets formstrategi over for dette 
dilemma er at reducere redningsudstyrets elementer til nogle få, enkle arketyper og lade disse træde 
klart frem. Ved at føre stigen op over kajkanten og lade den bære redningskransen skaber forslaget 
et både klart og stærkt tegn. Overhøjden gør stigen synlig fra vandet og gør den anvendelig for hjæl
pende personer, som kan klatre op og kaste kransen ud, spejde efter den nødstedte eller holde fast, 
når en nødstedt skal hjælpes på land.

3. præmie (delt)  dkk 40.000   
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Den røde stige er en sammensvejset stålkonstruktion med overflade af polyuretan. Forslaget kan rea
liseres med kendte teknikker uden behov for udvikling af særlige værktøjer og forme og kan udføres 
solidt som by og havneinventar i øvrigt. Integration af lys og solceller er ligeledes enkel og realisabel. 
Forslaget arbejder med en universel stige, som kun varieres i højden efter kajkanters forskellige højde, 
men forslagets teknik gør det let at udføre også andre varianter, hvor særlige forhold gør det nødven
digt. Til trods for stigens mange kvaliteter er der skepsis over for stigens udtryk som byinventar, idet 
den visuelt fylder for meget til at kunne anvendes alle steder.
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konkurrenceudskriver og -form: TrygFonden. Åben 
designkonkurrence iht. EU’s udbudsdirektiv 2004/18/EF

konkurrenceprogrammet er udarbejdet af: Tryg
Fonden i samarbejde med Arkitektforeningen

konkurrenceformål: Målet med konkurrencen var at 
finde frem til en redningsstige, som på overbevisende 
måde, funktionelt såvel som æstetisk, vil kunne medvirke 
til at skabe øget tryghed i danske havne. Stigen skal i 
kraft af sin synlighed og sit gode design tydeligt signa
lere sikkerhed og redning, og stigen skal kunne glide 
naturligt ind i alle former for havnemiljøer.

konkurrenceperiode: 6. august  2. november 2012

antal indsendte forslag: 96

antal forslag optaget til bedømmelse: 96

forslagenes fordeling på danske/udenlandske: 
85/11 (E: 3, FIN: 2, S: 2, UK: 2, IRL: 1, P:1)

dommerkomité: Områdechef for sikkerhed, René Hø
jer, TrygFonden, formand for dommerkomiteen; kultur 
og fritidsborgmester Pia Allerslev, Københavns Kommu
ne; kystlivredningschef Erik Bech, TrygFonden 
Kystlivredning; Byggeteknisk chef Henrik Sundberg, 
Tryg; leder af Søsportens sikkerhedsråd Sten Emborg; 
havneassistent Morten Johansen, By og Havn (i stedet for 
havnefoged Karl Hakún Lamhauge); risikovurderingskon
sulent Helen Witt Qvist, TrygFonden Kystlivredning

fagdommere udpeget af arkitektforeningen: Pro
fessor, arkitekt MAA Anders Brix; arkitekt MAA MDL Erik 
Brandt Dam; arkitekt MAA Kasper Guldager Jørgensen

dommerkomitéens sekretær: Arkitekt MAA Bent 
 Kolind, Arkitektforeningen

bedømmelseskriterier: Forslagene blev bedømt på 
deres designmæssige og funktionelle kvaliteter, herun
der i hvilken grad de passer ind i forskellige havnemil
jøer, og om de har tilstrækkelig signalværdi. Derudover 
vil det spille en afgørende rolle, at stigen kan massepro
duceres inden for en rimelig økonomi.

bedømmelsesperiode: 19. november 2012  23. januar 
2013

samlet præmiesum: DKK 250.000

bedømmelsen: Dommerkomitéen afholdt i alt fem be
dømmelsesmøder. På et indledende møde for fagdom
merne blev samtlige forslag gennemgået, og følgende 21 
forslag blev udvalgt som særligt interessante: 2/22484, 
3/23405, 4/97979, 6/30103, 17/60616, 21/89385, 
23/12612, 26/80808, 38/49999, 42/42627, 42A/42627, 
47/10101, 48/08025, 51/31007, 69,21270, 75/90211, 
76/20500, 79/17103, 80/70477, 82/51313, 86/00000. 

På et efterfølgende fagdommermøde blev antallet redu
ceret til 18 forslag: 2/22484, 4/97979, 6/30103, 
17/60616, 21/89385, 23/12612, 26/80808, 38/49999, 
42/42627, 42A/42627, 47/10101, 48/08025, 69,21270, 
75/90211, 76/20500, 79/17103, 80/70477, 86/00000. 

Disse 18 forslag blev gennemgået på første bedømmel
sesmøde. På andet bedømmelsesmøde blev samme 18 
forslag atter drøftet sammen med følgende fem forslag: 
10/19592, 15/77567, 29/23567, 41/07411, 71/34612. 

På tredje bedømmelsesmøde blev følgende tre forslag 
gennemgået: 31/45678, 56/34834 og 93/20208 og der
udover atter forslagene: 4/97979, 6/30103, 21/89385, 
23/12612, 38/49999, 69,21270, 75/90211, 76/20500 og 
86/00000. Det blev besluttet, at præmiere følgende fire 
forslag: 4/97979, 21/89385, 38/49999 og 86/00000. 

På fjerde bedømmelsesmøde blev det besluttet, hvorle
des præmierækkefølgen af de fire forslag skulle være. På 
femte bedømmelsesmøde blev dommerbetænkningen 
underskrevet.

konkurrenceresultat/fordeling af præmiesum: 
FORSLAG 21/89385 1. PRÆMIE DKK 100.000
FORSLAG 4/97979 2. PRÆMIE DKK 70.000
FORSLAG 38/49999 3. PRÆMIE, delt DKK 40.000
FORSLAG 86/00000 3. PRÆMIE, delt DKK 40.000

offentliggørelse af resultatet: 6. marts 2013

København den 23. januar 2013

konkurrencefakta
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