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1 Generel information 

1.1 Baggrund 
Nationalpark Vadehavet rummer en natur- og kulturarv af national- og internatio-

nal værdi. Udpegningen som nationalpark og UNESCO Verdensarv, samt til den 

danske naturkanon, bevidner og rammesætter dette. 

Et stærkt udgangspunkt til at give befolkningen en særlig naturoplevelse. 

Nationalparkens store flade, barske landskab og store vadehavsområde kan dog 

for mange mennesker virke monotont og svært at forstå. Det skal forklares, 

mærkes og udforskes, før de store naturværdier erkendes og værdsættes. 

Når man oplever tidevandet og finder ud af, at der to gange i døgnet strømmer 

lige så meget vand ud og ind af Vadehavet, som der er i Kattegat, så begynder 

man at ane de voldsomme kræfter, der er på spil. Når man ser de mange tusin-

der af skjulte dyr i vaden, og opdager at den biologiske produktion per kvadrat-

meter er større i Vadehavet end i Regnskoven, bliver man overrasket. Når man 

ser de kolossale fugleflokke, og får at vide at over 12 millioner trækfugle er af-

hængige af Vadehavets gavmilde spisekammer, erkender man, at området er 

uerstatteligt og inspirerende, og så får man lyst til at udforske mere af dette ene-

stående naturområde. 

Siden etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010 har Nationalparkfond Va-

dehavet arbejdet på at formidle nationalparkens natur, kultur, geologi osv. Igen-

nem årerne er vi blevet klogere på behov og ønsker hos vores målgrupper og 

nationalparken har lært af andres erfaringer og måder at løse formidlingen på. 

Både andre danske, tyske og hollandske nationalparker og initiativer som Natur-

park Vesterhavet og Tøndermarsk Initiativet. 

Derfor har vi formuleret og fået midler til at gennemføre formidlingsprojektet 

”Velkommen til Nationalpark Vadehavet” og udbyder nu opgaven med at udar-

bejde en formidlingsmanual samt udarbejdelse af design og projektering af løs-

ninger for de konkrete formidlingssteder. 

 

Formidlingsprojektet sætter dermed retningen for hvordan Nationalparken for-

midles i nærmeste fremtid og i de mange kommende år. 
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1.2 Succeskriterier 
Helt overordnet ønsker Nationalparkfond Vadehavet en sammenhængende for-

midling der forklarer, motiverer og begejstrer folk, og får dem til at besøge, ud-

forske og mærke nationalparken på egen krop. 

Vi ønsker en sammenhængende og motiverende formidling af Vadehavets ene-

stående natur og kultur på både porte, velkomst og infosteder.  

Vi efterspørger løsninger på en formidling der tager hensyn til landskabet, og 

kan fremhæve og løfte stedet, men samtidig indpasse sig i landskabet. 

 

Vi efterspørger meget robuste løsninger, der kan modstå vejr og vind, saltet i luf-

ten og solens stråler og gæsternes slid.  

Vi ser i udgangspunktet skilteformidling som kernen i formidlingen – særligt på 

info- og velkomststeder, båret af en let læselig grafik, tekst og billeder. Vel-

komst- og infosteder skal kunne fungere analogt, altså uden strøm og internet-

forbindelse.  

Vi ønsker et koncept (en formidlingsmanual) beskrevet så detaljeret, at National-

park Vadehavet fremadrettet kan benytte formidlingsmanualen som udgangs-

punkt for etablering af ny formidling i parken.   

Vi ønsker en formidling som skaber genkendelighed på tværs af nationalparken 

– som binder den store nationalpark sammen.  

Vi ønsker en formidling som motiverer folk til at besøge og søge ud i national-

parken – og giver dem en større oplevelse.  
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1.3 Kort om formidlingsprojektet 
Grundstrukturen for formidlingsprojektet er baseret på en lang række dialoger 

med interessenter, Nationalparkens Bestyrelse og Råd, lokale borgergrupper og 

andre aktører.  

Grundstrukturen kan inddeles i tre niveauer; Porte, velkomststeder og infoste-

der. Det hele bindes sammen af en digital portal, og det hele baseres på en fæl-

les formidlingsmanual. 

Formidlingsprojektet ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet” omfatter således: 

1) 4 porte på eksisterende attraktioner bl.a. Blåvandshuk Fyr og Fiskeri- og Sø-

fartsmuseet 

2) 5 velkomststeder 

3) 21-22 infosteder 

4) En digital portal – web og app med 364 Vadehavsoplevelser inkl. rekreative 

tilbud, ruter og stier (ikke en del af nærværende opgave). 

5) Udvikling af en formidlingsmanual. 

Rådgivningsopgaven vedrører punkt 1-3 samt pkt. 5, dvs. i første omgang udvik-

ling af en formidlingsmanual, og herefter, med udgangspunkt i formidlingsmanu-

alen, design og realisering af formidlingsløsninger for de 4 porte, for de 5 vel-

komststeder samt for de 22 infosteder. 

1.4 Rammer og forudsætninger 
Projektet er underlagt en række rammer/forudsætninger: 

o Der er fastlagt en anlægsøkonomi for hvert delprojektprojekt, jf. bilag 1.6 

o Designmanualer for hhv. Verdensarv Vadehavet og Danmarks Nationalpar-

ker skal respekteres. Designmanualerne findes her: 

https://www.waddensea-worldheritage.org/da/resources/verdensarv-vadeha-

vet-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse 

https://danmarksnationalparker.dk/media/259755/manual_nationalpar-

ker_naturstyrelsen.pdf 

o Eventuelle grundejeres designkrav for udvalgte lokaliteter, eksempelvis Na-

turstyrelsens og Den Danske Naturfonds krav til lokaliteter skal afdækkes og 

indarbejdes. 

https://www.waddensea-worldheritage.org/da/resources/verdensarv-vadehavet-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse
https://www.waddensea-worldheritage.org/da/resources/verdensarv-vadehavet-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse
https://danmarksnationalparker.dk/media/259755/manual_nationalparker_naturstyrelsen.pdf
https://danmarksnationalparker.dk/media/259755/manual_nationalparker_naturstyrelsen.pdf
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o Naturbeskyttelsesloven, fredninger, lokalplaner og andre myndighedsforhold 

skal afdækkes og indarbejdes. Dette varetages af bygherre men skal ind-

tænkes i tidsplan og opgaveløsning.  

o Nationalpark Vadehavets Visuelle Guide (under udarbejdelse) skal, så vidt 

muligt, respekteres. 

o Endvidere skal projektet tilpasse sig lokale ønsker og hensyn 

1.5 Bærende tanker omkring selve formidlingen 
Igennem formidlingen skal den besøgende have hjælp til at afkode landskabet, 

geologien, kulturen og den særlige natur. Formidlingen udpeger og leder den 

besøgende hen til oplevelserne – uden om de sårbare områder.  

Den sammenhængende formidling skal inspirere folk til at søge ud i Nationalpar-

kens natur. Hvad enten det er den naturuvante, der skal opleve Vadehavet for 

første gang, eller den vante naturgæst, der skal udforske nye områder i og nye 

sider af nationalparken. 

Samlet set kan vi opsummere dette til, at vi ser behov for at løse følgende udfor-

dringer igennem en styrket formidlingsindsats i nationalparken: 

o Nationalparken er for alle. Vi skal have fokus på at signalere at den ellers 

”barske vestkyst” kan opleves og udforskes af alle – også de naturuvante fra 

eksempelvis områdets største by – Esbjerg. 

o Hvornår er jeg i nationalparken og hvilke naturværdier er baggrunden for na-

tionalparken? Skal skabe større engagement hos befolkningen. 

o Hvad kan jeg opleve i nationalparken? Hvor kan jeg opleve det? Hvordan 

kommer jeg der ud? En mere struktureret formidling af konkrete oplevelses-

punkter, ruter og stier. 

o Vi færdes i respekt for naturen (Code of Conduct). Formidlingen skal oplyse 

og dirigere gæsterne uden om de sårbare naturområder. 

o Understøtte områdets turistvirksomheder. Dels skal nationalparken give virk-

somhederne en skarpere profil og ”reason to go”, dels skal nationalparkens 

natur- og kulturlandskaber være lettere tilgængelige for virksomhedernes 

kunder og gæster. 
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1.6 Målgrupper 
Projektet tager udgangspunkt i vores to primære målgrupper: 1) lokalbefolknin-

gen og 2) turister (endags/overnattende). 

Vi ønsker med dette formidlingsprojekt, at øge den lokale stolthed over national-

parken og gøre endnu flere interesseret i at komme ud i Vadehavets natur. Lo-

kalbefolkningen skal i højere grad bruge nationalparken. 

Det er både dem, der er vant til at færdes i naturen, men i høj grad også de na-

turuvante. Med landets femte største by, Esbjerg, omkranset af nationalparken 

har vi et stort potentiale. Nationalparkens bybefolkning i eksempelvis Esbjerg, 

Ribe, Varde og Tønder skal i højere grad se mulighederne for gode naturople-

velser i nationalparken. 

Vi ved fra vores markedsanalyser i 2013 og 2017, at der fortsat er en del bor-

gere i de fire kommuner i nationalparken, der kun har ringe kendskab til Vadeha-

vet, nationalparken og verdensarven samt oplevelsesmulighederne. Det vil vi 

ændre. Markedsanalysen i 2017 sagde 24 % var stolte af nationalparken. 

Det skal hæves til ambitiøse 40 % i 2023. Antager vi, at den øgende stolthed vil 

medføre et årligt besøg i nationalparken, vil det give godt 30.000 flere lokale be-

søgende i nationalparken, som har 5.000 fastboende. 

En anden vigtig målgruppe er turisterne – danske såvel som udenlandske. Fami-

lier, grupper, individuelle, lejrskoler mv. Nationalparken får et stigende antal hen-

vendelser fra turister, der gerne vil opleve nationalparken og verdensarven på 

egen hånd. ”Hvilke steder skal jeg se?” og ”Hvor kan jeg se verdensarven?” er 

typiske spørgsmål. Nationalparken, de lokale borgere og alle områdets turisme-

virksomheder har derfor behov for at kunne henvise til gode konkrete steder, 

hvorfra turisten kan opleve nationalpark og verdensarv og få uddybende infor-

mationer af solid faglig kvalitet. Dette behov imødekommes med dette projekt. 

Nationalpark Vadehavet er allerede et af landets primære besøgsmål med 7 

mio. overnatninger i de fire Vadehavskommuner, heraf 2 mio. i selve national-

parken og min. 3 mio. endagsbesøgende. Vores mål er at vi i 2024 har 300.000 

flere overnatninger og 400.000 flere besøgende uden for sommerperioden. 

Al formidling skal derfor som udgangspunkt være på dansk, tysk og engelsk. 

  



 

 

Nationalparkfonden vadehavet  2. juli 2020  www.niras.dk 

8 

1.7 Samspil med øvrige initiativer 
Der pågår i øjeblikket andre projekter, som også omhandler formidling i landska-

bet og wayfinding i Nationalparkens område. Rådgiver skal sætte sig ind i disse 

projekter og i samarbejde med bygherre afklare, hvordan disse projekter møder 

og tilpasses hinanden, i det omfang der skulle være overlap. Det gælder pri-

mært: 

o Tøndermarskinitiativet (Tønder Kommune) 

o Wayfinding-projektet (Dansk Kyst- og NaturTurisme) 

o Ruter og stier på Rømø (Tønder Kommune) 

 

2 Opgaven 

2.1 Beskrivelse af formidlingsmanual 
Vi ønsker en manual for både det fysiske og grafiske design.  

Manualen skal anvise, hvordan porte, velkomststeder og infosteder kan etable-

res med en fælles identitet i form af design, grafik og materialevalg:  

Design 

Manualen skal vise et formidlingskoncept, der skaber genkendelighed på tværs 

af de tre formidlingsniveauer og signalere Nationalpark Vadehavet. 

Grafik 

Manualen skal anvise hvordan Designmanual for Danmarks Nationalparker, 

sammen med fotos, kort og grafik, kan bruges i et nutidigt og informativt layout 

af plancher, skilteformidling osv. på alle tre formidlingsniveauer. 

Materialevalg 

Manualen skal vise, hvilke materialer, der skal benyttes til formidlingens elemen-

ter og vise hvordan materialerne skaber genkendelighed på tværs af de tre for-

midlingsniveauer og signalerer Nationalpark Vadehavet. 
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2.2 Beskrivelse af de tre formidlingsniveauer: 
Et udsnit af en skematisk oversigt over formidlingslokaliteter, type, indhold og 

form fremgår af nedenstående. Oversigten er vedlagt i sin helhed som bilag 1.6. 

 

2.2.1 Porte 
Fire formidlingsinstitutioner i vadehavsområdet skal, sammen med de eksiste-

rende porte Vadehavscenteret og Højer Mølle, være indgangen til Nationalpark 

Vadehavet og Verdensarv Vadehavet . 

Portene etableres på eksisterende formidlingsinstitutioner i nationalparken som 

eksempelvis museer og større naturcentre, som alle er partnere i nationalpar-

ken. Det sikrer driften og et faguddannet personale med ekspertiser, der kan vej-

lede og guide gæsterne, samt lokalt ejerskab af det samlede projekt. Desuden 

sikrer det, at portene vil blive set og brugt af et stort antal gæster i området.  

Portene formidler den store fortælling om Vadehavet, nationalparken og ver-

densarven, men med afsæt i den stedbundne fortælling om Vadehavet, der hvor 

porten ligger. 

Porten skal inspirere og motivere den besøgende til at opleve hele nationalpar-

ken og det pågældende lokale område i nationalparken. 

Porten kan være gæstens første møde med nationalparken, og skal eksempel-

vis besvare: Hvad er Nationalpark Vadehavet? Og hvilke oplevelser venter? 

Hvor kan man se sort sol? Hvornår henter man østers? Osv. Portene er med i 

Vadehavets FormidlerForum og partnere i Nationalpark Vadehavets partnerpro-

gram og indgår derfor i en kontinuerlig kompetenceudvikling med afsæt i Vade-

havets biologi, biologisk processer, geologi og geologisk processer, historie og 

kultur mv., der p.t. er programlagt frem til 2024. 

Udsnit af skematisk oversigt over formidlingsstederne og deres indhold og form. 
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Der vil være fokus på at formidle naturen, kulturen og oplevelsesmulighederne 

bredt i hele Vadehavsområdet, men med særligt fokus på oplevelsesmulighe-

derne tættere på porten og inden for de fag- og temaområder den pågældende 

port besidder. Det være sig særlige lokaliteter eller ruter og stiforløb, der sender 

gæsten ud i naturen. 

Der er allerede etableret porte i Højer Mølle (Tøndermarsk Initiativet) og på Va-

dehavscenteret, som dækker Ribemarsken, Mandø, Tøndermarsken mv. for-

uden Vadehavets biologiske processer, fugle, madkultur, vandet mv. 

Portene vil have et lokale/dele af lokale som fungerer som ’porten til nationalpar-

ken og verdensarven’ med formidling via udstillinger, skilte, skærme med film og 

video, magasiner og temapublikationer foruden at man arrangerer ture ud i om-

rådet. Det faguddannede personale kompetenceudvikles successivt via Natio-

nalpark Vadehavets partnerkurser og Vadehavets FormidlerForum samt IWSS 

(Den Internationale Vadehavsskole). 

2.2.2 Velkomststeder 
Vi ønsker, at etablere fem velkomststeder. 

Velkomststederne er en ubemandet formidling på udvalgte lokaliteter, der funge-

rer som et naturligt udgangspunkt for turen ud i Vadehavets natur og landska-

ber. 

Her formidles nationalparken og verdensarven, men med stærkere udgangs-

punkt i lokalområdets natur, kulturhistorie og oplevelsesmuligheder. Her er fokus 

på, hvad gæsten kan se og opleve i umiddelbar nærhed til velkomststedet. Hvor 

starter den afmærkede sti? Hvor er fugleskjulet? osv. 

Der gives samtidig en oversigt over hele nationalparkens områdes porte, info- 

og velkomststeder, ruter og stier og udvalgte oplevelsesmuligheder, ligesom 

code of conduct og reservatbestemmelser mv. kommunikeres hvor passende. 

Der er primært tale om skilteformidling, som eventuelt suppleres af en mindre 

udstilling af genstande, modeller, fugle e.l. 

Velkomststederne indeholder også en række støttefaciliteter, som understøtter 

den besøgendes tur rundt i nationalparken. Det er basale faciliteter, der giver 

mulighed for madpakkespisning i tørvejr samt toilet. 

Ved velkomststederne vil der blive arbejdet med stiadgangen til nærområderne - 

og koblingen til eksisterende ruter f.eks. Panoramaruten, Vestkystruten, Konge-

åstien, Grænsestien, Marskstien, Naturpark Vesterhavet mv.  
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2.2.3 Infosteder 
Vi ønsker at etablere 21-22 infosteder fordelt ud over nationalparken. Placerin-

gen fremgår af bilag 1.7.  

De små infosteder er en skilteformidling, der giver den besøgende viden og in-

formation om natur, kultur, friluftsliv mv., men med særligt fokus på det pågæl-

dende steds oplevelsesmuligheder (og begrænsninger jf. reservatbestemmelser 

mv). Det er typisk ved parkeringspladsen ved naturområdet eller ved startstedet 

for en sti/rute. 

På Fanø vil formidlingen få en særlig udformning og rådgiver derfor en særlig 

opgave. Her har lokale ildsjæle og kommunen arbejdet med infosteder af en lidt 

særlig karakter. På otte nøje udvalgte lokaliteter på øen opbygges infosteder, 

der er særligt tilpasset stedet, ud fra de kriterier verdensarvsudpegningen hviler 

på. Se bilag 1.8. 

 

3 Proces for formidlingsprojektet 
Udvikling og projektering af hvert delprojekt (Designmanual, porte, velkomstste-

der og infosteder)  forventes at forløbe gennem følgende seks faser; 

1. Registrerings- og planlægningsfase (sker løbende i takt med at delpro-

jekterne starter op) 

 

2. Fase for udarbejdelse af formidlingsmanual 

 

3. Designfase for delprojekter 

 

4. Projektfase for delprojekter 

 

5. Udbudsfase (option) 

 

6. Udførelsesfase (option) 

Der henvises til kap. 4 for uddybning af ydelser. 

 

4 Ydelsesbeskrivelse 
Rådgiver skal levere komplet ideoplæg og beskrivelse i henhold til nærværende 

udbudsmateriale.  

Rådgiverydelsen omfatter alle ydelser indenfor registrering, planlægning, ide-

oplæg og projektering af bygbare formidlingsprojekter, herunder komplet projekt-

beskrivelse af hvert delprojekt.  
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Den endelige projektbeskrivelse for hvert delprojekt rummer derfor beskrivelse 

af design/ udstilling og, i de tilfælde, hvor dette er relevant, levering og monte-

ring af alt udstyr, udsmykning, udstillingsgenstande, dekorationer, effektbelys-

ning, bemalinger, AV-udstyr mm, inkl. evt. audiovisuelt udstyr, programmering, 

IT-soft- og hardware inkl. installationer for dette udstyr. 

Rådgiver har således ansvaret for at beskrive den samlede leverance til udstillin-

gernes fuldstændige ibrugtagning, hvor ikke andet er beskrevet 

4.1 Rådgiveres ydelser i overskrifter 
Rådgivningen omfatter i hovedtræk følgende: 

o Helt overordnet at hjælpe bygherre med at bringe ideer og struk-

tur frem mod endelig realisering.  

o Facilitering af brugerproces med henblik på fastlæggelse af ende-

lige krav og ønsker til hhv. formidlingsmanual og delprojekter. 

o Udarbejdelse af formidlingsmanual 

o Udarbejdelse af ideoplæg for alle delprojekter,  

o Udarbejdelse/ projektering af komplet beskrivelse (bygbart materi-

ale) for alle delprojekter  

o Udarbejdelse af overordnet tids- og procesplan, herunder over-

ordnet plan for hele projektet samt etapeplaner for de enkelte del-

projekter. 

o Evt. sparring til indretning af lokaler mv. (lokaler på eksisterende 

formidlingsinstitutioner, hvor der etableres port eller velkomstste-

der) 

o Udbud af delprojekter (option) 

o Byggeledelse (option) 

o Tilsyn (option) 

Rådgivers ydelser er nærmere defineret i kap 4.2., inkl. underkapitler. 

Rådgiver har ansvaret for koordinering og planlægning af bygherreleverancer i 

relation til formidlingsprojektet. Rådgiver er således ansvarlig for, at bygherrele-

verancerne medtages og koordineres i både planlægnings-, design- og projekt-

fasen. 
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4.2 Projekt- og processtyring 
Generelt varetager rådgiver følgende ydelser: 

o Projekt- og projekteringsledelsen i alle faser og projekter. 

o Undersøgelse og fastlæggelse af eksisterende forhold. 

o Bygherre står selv for myndighedsarbejdet. Men rådgiver skal aflevere teg-
ninger og beskrivelser der skal bruges til dette arbejde. 
 

o Kvalitetssikring af endeligt materiale ved afslutning af hver fase (forud for af-
levering af endeligt materiale til bygherregennemsyn). 
 

o Indarbejdelse af bemærkninger fra bygherregennemsyn 
 

o Ansvar for planlægning og gennemførelse af inddragelse af lokale arbejds-
grupper, lokale jordejere, kommune, naturstyrelse e.l. Dette forskelligt fra 
sted til sted. Bygherre fastsætter og koordinerer.  
 

o Deltagelse i og referering af bygherremøder. 
 

o Ajourføre tidsplan for de enkelte faser. 
 

o Økonomistyring jf. kap. 5. 
 
Det er vigtigt at understrege, at dialogen med de lokale interessenter (Kommu-
ner, jordejere mv.) er meget vigtig. De endelige løsninger skal i videst muligt om-
fang kunne rumme disse lokale ønsker. 
 
 

4.2.1 Registrerings- og planlægningsfasen 
Fasen indledes med en fælles ekskursion i området. Formålet er at give rådgiver 

et godt afsæt til arbejdet med formidlingsmanualen.  

Efterfølgende, og i takt med at de enkelte delprojekter starter op, besøger rådgi-

ver de enkelte formidlingssteder. Besøgene aftales i samråd med bygherre, der 

sørger for at koordinere med lokale interessenter. I forbindelse med besøgene 

vil interessenter have mulighed for at møde rådgiver på stedet og evt. give spe-

cifikke informationer om stedet.  

Rådgiver skal i den indledende fase for hvert delprojekt afdække bygherres krav 

og ønsker til drift og vedligehold af de enkelte formidlingssteder, herunder byg-

herres krav og ønsker til indeklimaparametre (akustik, lyd, lys mv.) i relation til 

formidlingsdelen (gælder kun porte).  

I forbindelse med udarbejdelse af formidlingsmanualen udarbejder rådgiver en 

plan for de projekter, der kendes på det aktuelle tidspunkt. Planen opdateres lø-

bende i takt med at delprojekterne fastlægges og sættes i gang. 



 

 

Nationalparkfonden vadehavet  2. juli 2020  www.niras.dk 

14 

I planlægningsfasen for hvert delprojekt udarbejder  rådgiver en detaljeret plan 

for alle faser i projektet, herunder for hvornår bygherreydelser som tekster (og 

oversættelser til tysk og engelsk) til udstillingerne og formidlingslokaliteter skal 

foreligge. Endvidere skal planen indeholde en tydeligt beskrevet proces for en 

løbende og tæt dialog med bygherre, herunder plan for brugerinddragelse i alle 

faser samt plan for myndighedsbehandling (sidstnævnte med input fra byg-

herre). 

Nationalparken forventer at samarbejde med ekstern leverandør omkring leve-

ring af grundkort. Rådgiver skal påregne samarbejde med denne leverandør. 

Proces for samarbejde med ekstern leverandør skal ligeledes indarbejdes i den 

samlede plan for formidlingsprojektet. 

4.2.2 Fase for udarbejdelse af formidlingsmanual 
Rådgiver skal i denne fase udarbejde det overordnede formidlingskoncept for  

Nationalpark Vadehavet, herunder afdække  forudsætninger for konceptet og 

indarbejde disse i koncept for hhv. design, grafik og materialevalg. Konceptet 

skal ligeledes baseres på de fremkomne forudsætninger for drift og vedligehold.  

Bygherre ønsker en dynamisk proces, hvor der er tid og mulighed for at skitsere 

og drøfte forskellige løsningsforslag. Rådgiver skal derfor påregne, at der udar-

bejdes flere forslag for de forskellige grundlæggende løsninger. Disse forslag 

skal fremlægges for bygherre qua tegninger/ skitser, der har det til fælles, at de 

nemt kan afkodes af ikke-teknikere. Først når alle alternativer er kommenteret 

og godkendt/ forkastet, kan det endelige projektmateriale udarbejdes. Rådgiver 

skal i sit tilbud indregne de nødvendige ydelser i forbindelse hermed.   

4.2.3 Designfase for delprojekter 
Denne fase skal ligeledes foregå som en kreativ proces mellem rådgiver og byg-

herre. Processen omfatter et tæt sammenspil mellem rådgiver og bygherres in-

terne projektleder. Herudover skal der forventes et tæt samarbejde med den en-

kelte formidlingsinstitution, hvor portene etableres, så både deres ønsker og 

hensynet til en sammenhæng på tværs af nationalparken, imødekommes.  

Bygherre ønsker også her en dynamisk proces, hvor der er tid og mulighed for 

at skitsere og drøfte forskellige løsningsforslag. Rådgiver skal derfor påregne, at 

der udarbejdes flere forslag for de forskellige grundlæggende løsninger. Disse 

forslag skal fremlægges for bygherre qua tegninger/ skitser, der har det til fæl-

les, at de nemt kan afkodes af ikke-teknikere. Der anvendes farvelægning af 

plantegninger i det omfang, dette er nødvendigt for at illustrere de enkelte ho-

vedområders beliggenhed og omfang, snitflader mv. Det viste inventar skal tage 

udgangspunkt i eksisterende inventar, således at planerne viser det faktiske for-

hold mellem  rum og inventar.  
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Først når alle alternativer er kommenteret og godkendt/ forkastet, kan det ende-

lige projektmateriale udarbejdes. Rådgiver skal i sit tilbud indregne de nødven-

dige ydelser i forbindelse hermed.   

 

Løsningerne på Fanø skal tage afsæt i ideoplægget ”Verdensarven på Fanø”. 

Vedlagt som bilag 1.8.  

4.2.4 Projektfase for delprojekter 
I denne fase udarbejder rådgiver de endelige delprojekter inkl. beskrivelser og 

fremlægger disse for bygherren. Beskrivelserne fastlægger hvert projekt entydigt 

og med en sådan detaljeringsgrad, at levering/etablering kan udbydes på grund-

lag heraf, ligesom beskrivelsen danner grundlag for endelig afklaring af evt. 

myndighedsansøgning. 

Rådgiver skal projektere en hensigtsmæssig og fleksibel løsning til fremføring og 

tilslutning af evt. VVS- og el-installationer samt ventilation for alt inventar og ud-

styr, som kræver tilslutning til faste installationer. 

Rådgivers ydelser omfatter kun installationer og fremføringer til inventar og ud-

styr i relation til formidlingsprojektet 

Rådgiver har ansvaret for projektering af alt inventar og udstyr til formidlingspro-

jektet. 

Rådgiver gennemfører i denne fase en tværfaglig granskning af projektdoku-

menter.  

For alt tegningsmateriale, inkl. skitser og forslag, gælder, at det præsenteres på 

en måde, så det er let for ikke-teknikere at læse og forstå tegningerne. Der an-

vendes farvelægning af plantegninger i det omfang, dette er nødvendigt for at il-

lustrere de enkelte hovedområders beliggenhed og omfang, snitflader mv. Det 

viste inventar skal tage udgangspunkt i eksisterende inventar, således at pla-

nerne viser det faktiske forhold mellem rum og inventar. 

Rådgiver skal levere færdige produktionstegninger, der forinden produktionen 

skal godkendes af bygherren. 

Rådgiver skal sikre, at der udarbejdes brugermanualer/ dokumentation til evt. di-

gital formidling. Sådanne leveres til alle de beskrevne apparater. Rådgiver skal 

desuden sikre, at der udarbejdes ”Quick guide” til apparaterne. Disse Quick 

guides skal være på dansk. For evt. øvrige manualer m.v. foretrækkes sproget 

ligeledes at være dansk, men engelsk accepteres. Sikkerhedskopier af software 

medleveres. 
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4.2.5 Udbudsfase (option) 
Rådgiver udarbejder udbudsstrategi i fællesskab med bygherre samt gennemfø-

rer udbud efter den valgte udbudsstrategi. Som en del af denne ydelse udarbej-

der rådgiver komplet udbudsmateriale. 

4.2.6 Udførelsesfase (option) 
Som udgangspunkt vil ydelser i udførelsesfasen bestå af følgende: 

o Rådgiver styrer byggeriets samlede tids- og kvalitetsmæssige forløb  

o Rådgiver fører byggeregnskab, attesterer acontobegæringer og regninger 

og udarbejder endeligt byggeregnskab. 

o Rådgiver behandler krav fra leverandør/ entreprenører og indhenter godken-

delse fra bygherren på disse. 

o Rådgiver indkalder til og leder byggemøder samt udarbejder referat. 

o Rådgiver forelægger opståede problemer og eventuelle forslag til projektæn-

dringer under udførelsen for bygherre og træffer aftale om, hvorledes så-

danne problemer eller ændringer håndteres. 

o Rådgiver foretager løbende fagtilsyn  

o Rådgiver koordinerer indsamling af drifts og vedligeholdelsesvejledninger 

udarbejdet af leverandører og entreprenører og overdrager materialet til 

bygherre. 

o Rådgiver tilrettelægger og administrerer afleveringsforretningen.  

o Brugerundervisning i evt. digitale formidlingselementer. Der skal regnes med 

nødvendig instruktion af de, af bygherren, udpegede repræsentanter. In-

struktionsforløbet, herunder datoer og form, skal tilrettelægges i samarbejde 

med bygherren. Der skal som udgangspunkt regnes med 1 x 2 timers under-

visning af hver port/institution. 

Er der udstyr, som kræver særlig undervisning, fx. softwaremæssigt, skal 

dette medregnes i omfang efter behov. 
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4.3 Bygherres ydelser i overskrifter 
Bygherre leverer følgende: 

o Alle tekster til formidlingen. Teksterne bliver leveret på dansk, tysk og en-

gelsk. 

o Alle fotos. Bygherre ejer et omfattende fotoarkiv og der bliver løbende pro-

duceret/indkøbt nye. 

o Alle film. Bygherre har rettigheder til flere film og der bliver løbende produce-

ret nye. 

o Deltagelse i brugerproces 

o Deltagelse i bygherre/ rådgivermøder 

o Gennemførelse af større brugerinvolvering forud for nærværende projekt. 

o Leverer ryddet og klargjort lokale til porte 

 

5 Økonomi 
Samlet fordeler den forventede anlægssum sig således: 

 

Anlægssummen kan justeres. Både den samlede sum og fordelingen mellem de 

forskellige typer og lokaliteter. Dette sker blandt andet i samråd med rådgiver. 

Umiddelbart efter kontraktindgåelse og før brugermøderne påbegyndes, udar-

bejder rådgiver et foreløbigt overslag over de forventede udgifter. Overslaget fo-

relægges bygherren til godkendelse.  

Ud over den økonomiske ramme for delprojekterne, har bygherre afsat midler til 

øvrige omkostninger så som omkostninger til øvrige rådgivere, byggesagsbe-

handling mv. 

Det samlede budget for rådgiverydelser ifm. udarbejdelse af delprojekter er på ca. 

kr. 1 mio., ekskl. moms.  

Opgave Anlægssum 
4 porte 2.400.000 kr 
5 velkomststeder 750.000 kr 
14 infosteder 350.000 kr 
8 særlige infosteder på Fanø 1.500.000 kr. 
I alt 5.000.000 kr 
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5.1 Budget- og økonomistyring 
I forbindelse med fase 2-4, jf. kap. 3,  udarbejder rådgiver økonomiske overslag, 

der sammenholdes med projektets styrende budget. 

Rådgiver har pligt til over for bygherren og i forbindelse med tilrettelæggelsen og 

gennemførelsen af de enkelte ydelser og opgaver løbende at overvåge og der-

med medvirke til, at den økonomiske ramme overholdes. Der træffes i øvrigt 

nærmere aftale mellem parterne om rådgivers økonomirapportering med henblik 

på, at bygherren løbende under hele projektforløbet er opdateret om alle forhold 

af væsentlig økonomisk betydning for projektet, herunder overholdelse af den 

økonomiske ramme. 

Rådgivers rapporteringspligt skal tilrettelægges således, at rådgiver skriftligt un-

derretter bygherren, så snart rådgiver konstaterer forhold, som kan bevirke, at 

den økonomiske ramme ikke kan overholdes. Rådgiver er i så fald forpligtet til, 

uden vederlag, at udarbejde forslag til korrigerende handlinger, som efter byg-

herrens nærmere bestemmelse kan bidrage til at sikre løbende overholdelse af 

den økonomiske ramme for projektet. 

Arbejds- og ansvarsfordeling imellem bygherre og rådgiver er som følger: 

 Rådgiver er ansvarlig for det styrende budget for den økonomiske 

ramme 

 Rådgiver er ansvarlig for at gennemføre projektet iht. det styrende bud-

get (inkl. uforudsete udgifter), herunder til at omprojektere, hvis licitati-

onsresultatet overskrider det styrende projekt. 

 Bygherre er ansvarlig for omkostningerne ud over det den økonomiske 

ramme som angivet under pkt. 3. 
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6 Tid 
Følgende overordnede tidsplan er gældende for projektet: 

 

Ovenstående tidsramme er meget afhængig af eksterne aktører, og der forven-

tes derfor en stor fleksibilitet ift. tid- og tidsplanlægning fra rådgivers side, jf. kon-

trakt. 

  

 2020 2021 2022 2023 

Formidlings- og designmanual x    
Projektering af 2 porte x    
Projektering af 2 porte    x 
Projektering af 2 velkomststeder x    
Projektering af 2 velkomststeder  x   
Projektering af 1 velkomststed   x  
Projektering af 6 infosteder x    
Projektering af 16 infosteder  x   
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7 Møder 
Der skal påregnes en tæt dialog med både bygherre og de enkelte lokaliteter. 

En del af disse møder kan afvikles online, men der skal påregnes et større antal 

fysiske møder fordelt over projektperioden.  

Møder for hhv. fase 1 og 2, jf. kap 3, inkl. køretid og kørsel, skal indregnes i ho-

norar for formidlingsmanualen. Der indregnes følgende: 

o 3 bygherremøder af 2 timer på Rømø.  

o Ekskursion 

Der skal påregnes 3 dage eller alternativt 2 meget lange dage til denne 

ekskursion. Køretid, kørsel samt overnatning afregnes særskilt og ind-

går ikke i det tilbudte faste honorar. 

Møder der ligger herudover afregnes særskilt, jf. kontrakt. 

Nedenstående er den foreløbige vurdering af mødeomfang: 

o Porte 

I samarbejde med bygherre fastsættes et møde a 2 timer pr. port i registre-

ringsfasen. Disse møder kan afholdes i hele fasen i takt med at lokalerne er 

tilgængelige. Ud over disse møder skal der påregnes 2 brugermøder i de-

signfasen og 1 møde i projektfasen. Alle møder foregår på den givne loka-

tion. 

o Infosteder/velkomststeder 

Der skal påregnes 6 møder igennem projektperioden. Det er fællesmøder, 

hvor gruppen sammensættes af repræsentanter fra flere lokationer (lokale 

arbejdsgrupper). Rådgiver laver plan for disse i samarbejde med bygherre. 

o Præsentation 

Der vil være præsentation af projektet for bestyrelse, råd og følgegruppe 

gennem projektperioden: Forventet omfang er 6 møder af 1½ times varighed 

efter normal arbejdstid. 

Alle møder i designfasen afholdes i Nationalpark Vadehavet, herunder primært 

på kontoret på Rømø. 
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8 Godkendelsesprocedure 
Bygherren ønsker at være involveret igennem hele projekteringsfasen ved delta-

gelse på lokale arbejdsgruppemøder og regelmæssig gennemsyn af projektma-

terialet. Igennem alle faser har totalleverandør ansvaret for en kontinuerlig dia-

log med bygherren. 

Bygherre, herunder de lokale arbejdsgrupper kommenterer og godkender pro-

jektmateriale i de enkelte faser. 

Bygherren skal som minimum bruge 5 arbejdsdage til gennemsyn og godken-

delse af projektmaterialet gennem de forskellige faser. Rådgiver skal indarbejde 

tiden til bygherregodkendelse i den endelige tidsplan. 

Efter bygherres kommentering efter hhv. design- og projektfasen udarbejder råd-

giver revideret materiale, hvor bygherres kommentarer er indarbejdet. 

Hver fase af projektet skal gennemgå ovenstående godkendelsesprocedure in-

den projektet kan overgå til næste fase.  

Der er et krav, at alt projektmateriale er blevet kvalitetssikret af rådgiver og den-

nes underrådgivere/underleverandører inden materialet fremsendes til bygher-

ren til godkendelse. Det kræves samtidig at dokumentationen for intern kvalitets-

sikring på alle tidspunkter er til rådighed for bygherren. 

Bygherres gennemgang af projektmaterialer ændrer ikke ved, at det fulde an-

svar for projektmaterialerne ligger hos rådgiver. 
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