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Det gode liv ved kysten
Vi er på et sted i Danmark, hvor man kan mærke,
at naturen og klimaet har magt. Al bosætning er
foregået med udgangspunkt i de vilkår vind og hav
giver. Vind og hav er også det, der åbner for nye
udviklingsmuligheder: surfing, fiskeri, sejlads, vindenergi, bølgeenergi etc.
Heri findes roden til den fascination, man rammes af
ved at opleve de unikke miljøer Krik og i kystbyerne
Nr. Vorupør og Klitmøller. Man bygger enkelt og
solidt for at få læ og beskyttelse. Her ser sådan ud,
fordi man har haft brug for det, ikke fordi man syntes
‘det skulle se pænt ud’.
I dette område mødes grupper med vidt forskellige
baggrunde, interesser og meninger om hvad stedet
kan og skal kunne i fremtiden. Fælles for dem alle er
kærligheden til de unikke naturressourcer, der findes
her. En kærlighed der også rummer en forståelse for,
at her er noget særligt, man skal tage godt hånd
om.
Fiskerne går på havet, når det er roligt, surferne
går ud, når det blæser og så er der turisterne, som
går lidt rundt, gerne vil se på det hele og være lidt
med. Man mødes, går måske i vejen for hinanden,
men man forstår nok dybest set hinanden, fordi man
er der for det samme. Hvad enten det er de fastboende, der har boet der altid, tilflytterne eller dem
der bare kommer i perioder - det er havet det drejer
sig om – og vinden. Og alle oplever naturen på
deres måde.
Det gode liv ved kysten er der, men det kan blive
bedre endnu, hvis alle oplever, at de har lov at være
her. Og der skal ikke så meget til andet end forståelse og omtanke – og så nogle penge til at lave
tingene for.

Nu har man så samlet 14 mil, som skal bruges
bedst muligt - og med respekt og forståelse for, hvad
det er for steder.
Kulturarv
Kulturarven på disse steder er selvfølgelig skabt i
mødet med havet og det kan være svært at udpege,
hvor kulturarven sidder – er det i spillet, wiren, betonblokken,redskabshuseneellerimuseumskutteren?
Eller i de sorte paptage, hvide, pudsede mure,
knækkede betonfliser? Eller sidder den i de folk, der
stadig går på havet fra stederne?
I udviklingen af området gælder det om at finde balancen mellem ‘tivoliland’ og ‘museumsland’. På den
ene side er det nødvendigt med forandring, men på
den anden side findes der også mange kulturhistoriske skatte, der er værd at bevare.
Tager man i nye tiltag udgangspunkt i de præmisser,
som naturen, vind, vejr og hav stiller, sikrer man, at
en fremtidig udvikling bliver en videreudvikling af
den kulturarv, der findes på stedet. En funktionalisme
på stedets præmisser.
“Steder er først og fremmest konstitueret af menneskers fælles handlinger gennem tiden”
Citat, John Urry, geograf.
Og det at se solnedgang og spise is til er vel også
kulturarv?
Tilgængelighed
Surfere, fritidsfiskere og turister har bragt ny energi
til disse steder og med alt deres sofistikerede grej
modstår de udfordringerne på tværs af vind, sand,
bølger og kystsikring på de mest barske kyster i landet. Det kræver kræfter og kropskontrol at være med
her – og så landes der et krav om tilgængelighed
for alle midt i det hele!
Jamen, det er jo næsten genialt at stille opgaven
netop her – hvis det kan gøres her, så kan det gøres

alle steder, så er der ikke flere undskyldninger. Og
med de udfordringer stederne byder på, så vil løsningerne også blive ekstraordinære og tilføje oplevelsen af stederne noget for alle.
I forslaget er der lagt stor vægt på en bæredygtig
og tilgængelig udvikling af livet langs kysten. Her
tænkes der både på økonomisk og miljømæssig
bæredygtighed, samt fysisk og social tilgængelighed. Forslaget skal hænge sammen økonomisk,
og må ikke belaste hverken det fysiske eller det
kulturhistoriske miljø unødigt. Samtidig skal forslaget
understøttemangfoldigeaktørersindbyrdesrelationer
og derudover fremstå som et mønstereksempel på
tilgængelighed og skabe ligeværdighed for alle.
Bæredygtighed
‘If it ain’t broke, don’t fix it’
Man føjer til det eksisterende og sikrer dermed en
udvikling med øje for stedets kulturarv, hvad enten
den så sidder i wiren, betonblokken eller i paptaget.
Eller i den intime menneskelige skala eller husene
med de hvide pudsede facader og sorte tage, som
er unikke for området.
Bæredygtighed skal forstås bredt -økonomisk,
miljømæssig og historisk bæredygtighed.
Med tiden er der kommet flere surferspots til - steder
der gør, at eks Klitmøller aflastes i nogen grad. Der
kan være andre steder, som kapacitetsmæssigt er
velegnede til at supplere de steder, der er mere
følsomme. Eks ‘Middles’ surf-spottet ved Hanstholm.
Det er længe siden, at man i de små byer kunne
leve af kystfiskeri, og det er nødvendigt at igangsætte nye initiativer, der kan skabe aktivitet i området
og noget at leve af for de mennesker, der bor her.
At nære det liv, der er så stort potentiale for.

KLITMØLLER
Her er enkelt og smukt.
En række simple, knappe, renskårne huse. Et spil,
nogle betonblokke med taljer og en wire.
På stranden nærmest vandet en flok farvestrålende
både – af træ eller plastik – det er også kulturarv.
Det lever videre og skal nok overleve med det
engagement, der er på stedet – og med lidt støtte
i planlægning og beskyttelse. Planlægningen skal
lette trykket på fiskerne og give bedre forhold for
turister og for surfere. Så oplevelsen og stemningen
ændres fra stress til positivt samspil.
Kulturværdierne og fredningerne sætter snævre
grænser for den nære udvikling.
Klitmøller kan ikke bære meget mere og
aflastningsmuligheder må udvikles.
Foreningsvejen
Det er i Klitmøller, at begrebet foreningsvejen
kommer ind, fordi den faktisk forbinder de stedlige
foreninger for lystfiskere, surfere, fuglefolk m.m.
Overført betyder foreningsvejen den forbindelse,
der forener oplevelsen af stederne.

I Klitmøller er foreningsvejen en vandring langs
kanten med udsigt over havet.
Foreningsvejen ligger yderst mod havet og forstærker oplevelsen af Klitmøller som et udadvendt
sted – et ekstrovert rum.
I Klitmøller er det en særlig lysstander, der markerer
sammenhæng i vandringen langs foreningsvejen.
Trafikalt
Det trafikale tryk på gode vinddage kan lettes og
kapaciteten øges, hvis der lægges en vej igennem
klitterne bagom husrækken.
Flere muligheder for vejføring har været drøftet
tidligere, men er strandet på konflikten med de
store fredningsinteresser på stedet.
Vores forslag er, at der ikke etableres en permanent
vej, men alene en sæsonvej, som kan åbnes når
presset er ekstraordinært højt i sommersæsonen og
ved særlige begivenheder, hvor ekstra mange kommer til Klitmøller.
En øgning af trafikkapaciteten vil kunne forbedre
mulighederne for at afholde større stævner af inter-
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national karakter.
En kort vejføring der kun bruges lejlighedsvis vil
betyde mindst muligt indgreb i det fredede område.
Vejen udlægges i grus og lukkes af med bomme.
Arealer for parkering, ophold og tilrigning afgrænses med rækker af pæle i snoede linjer, der passer
ind i landskabets kurvatur. Ved temporær brug forventes det at sandbunden kan holde til at fungere
som parkeringsplads uden yderligere forstærkning.
Kystsikring
Husene i Klitmøller ligger langs stranden på et
hævet plateau. Nedenfor ligger kystsikringen, som
på det midterste stykke er i fin stand, mens den i
begge ender er den laset. Vi foreslår, at renovere
og forstærke enderne af kystsikringen og samtidig
give den en ny dimension, så den mod vest afsluttes
i en udsigtsplads med trapper og rampe til stranden
og mod øst afsluttes i en rampe til stranden.
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6. SURF- OG MULTIHUS
COLD HAWAII COASTAL EXPLORER
Placeringen for enden af Klitmøller er karakteriseret
af sine sammensatte horisontale flader, der skaber
åbenhed og udsigt. Materialerne er robuste og
understreger stedets påvirkning fra havet og vinden:
beton, asfalt, bolværkstømmer. Den nye bygning forholder sig til stedet i kraft af sin funktion og
ved at have lige dele fokus på inde- og uderum.
Bygningen danner ryg hvor vinden er skrappest og
orienterer sig med udsigt mod havet.
For at fastholde oplevelsen og udnyttelsen af de
horisontale flader, vokser bygningen ud af terrænet som en sammenhængende cirkulationsflade. Taget, bliver på den måde taget i brug som
et vigtigt element i forhold til bygningens brugere,
men også som en landskabelig og bymæssig
bevægelse, der ender som udsigtspunkt. Man kan
bestige bygningen af store integrerede trapper, der
mod byen forbinder bygningen og foreningsvejen
og mod vandet danner en nedgang og tribune at
opholde sig på. Udearealerne er opdelt, således at
biler og fodgængere holdes adskilt. Det er konkret
gjort ved at holde bilerne på vestsiden af huset og
fodgængerne på østsiden.
Husets indretning
Den nye bygning genbruger hele det eksisterende
hus, med sin helt unikke placering for enden af
Ørhagevej. Huset består af to voluminer, det ene
er klubhuset med funktioner til NASA surferklub,
Biologisk Forening Nordvestjylland og N-COA. Det
andet rummer omklædning, toilet, skyllefaciliteter,
udendørs brusere, tørrerum til wetsuits og opbevaring til surfklubbens ca. 50 surfboards.

Huset er udformet således at det beskytter sine
brugere fra vestenvinden ved at det ene bygningsvolumen skærmer af for den skrappe blæst fra vest
og omsorgsfuldt folder sig om en terrasse der både
kan bruges til ophold og tilrigning af gear, så grejet
ikke blæser væk eller beskadiges af asfalt eller
sand. Husets tag er udformet som en terrasse, der
folder sig op fra sydøst, op over omklædningen og
videre henover klubhuset. Herfra kan man bevæge
sig ned af en tribune hvor publikum og andre kan
kigge på surferne på revet - eller bevæge sig op
på et udsigtspunkt. Udsigtspunktet er for alle, men
særligt påtænkt ornitologerne. For at undgå at sejl
og kikkertsigte kommer i vejen for hinanden, kan
man på udsigtspunktet sidde i læ fra et lukket værn
og iagttage fuglelivet, men det kan også bruges af
dommerne og tv-kameraer i surfkonkurrencer. En
del af tagterrassen er udformet som en skateboard
rampe, der kan tiltrække brugere når det ikke
blæser. En halfpipe der i husets profil allerede på
lang afstand signalerer stedet som rekreativt samlingspunkt.
De to bygningsvoluminer er trukket fra hinanden
så der opstår et mellemrum imellem bygningerne.
Dette mellemrum er overdækket og danner en indgangsportal. Fra indgangspartiet er der adgang til
omklædning, toiletter, skylleplads og til selve klubhuset. Alle funktioner er niveaufrie og tilgængelige
for kørestolsbrugere.
Adgang til klubhuset sker via en elektronisk nøgle
i eksempelvis mobiltelefon. Et vindfang leder ind i
bygningens centrale rum, der indeholder et åbent

køkken, et lounge/amusement hjørne med sofaer,
computer, storskærm, samt en række spisepladser.
Rummet er i åben forbindelse med et stort fleksibelt
lokale, der er orienteret mod havet med 180 graders udsigt. Lokalet danner ramme om klubaktiviteternes skiftende behov, f.eks. undervisningslokale,
mødelokale, bordtennis, pressroom ved store
mesterskaber, lounge o.a. Rummet kan afskærmes
med en skydedør, så både NASA, Biologisk Forening Nordvestjylland og N-COA kan have arrangementer i huset på samme tid. Alle tre har derudover
et privat kontor, hvor der for Biologisk Forening
Nordvestjylland også er plads til arkiv. For at gøre
brugen af huset mere fleksibel, er der adgang til
kontorerne både direkte udefra og fra fællesrummet, så brugerne kan komme og gå uden at genere
hinanden ved eventuelle arrangementer. Grundtanken for husets disponering er dog, at udnytte
den synergi og ekstra plads der frigøres ved at dele
de centrale faciliteter.
Den karakter og autencitet stedet repræsenterer i
dag i form af tunge huse og tydelige tegn på konstant slid, er ønskværdig også i fremtiden. Stedets
arkitektur har en karskhed, der ikke mindst fremstår
ved pragmatiske løsninger og robuste materialer.
Den nye bygning bør repræsentere den uhøjtidelighed og kvalitet der opstår af det rå og barske.

Udsigts diagram
Huset er placeret med 180 graders udsigt til vandet.
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Læ diagram
Huset er placeret så det vender ryggen til den typiske
vindretning og skaber læ på terrassen.
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Funktions diagram
Huset er delt i to dele. En klub-del og en
omklædnings-del. Imellem de to er terrassen placeret,
hvilket skaber et naturligt flow ift. den daglige brug.
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Genbrugs diagram
Huset placeres direkte ovenpå det eksisterendes hus’
fundament og de eksisterende installationerne. Der
bygges til på to sider af det eksisterende hus samt en ny
bygning på østsiden. Det meste af den eksisterende
facade genbruges.
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COLD HAWAII COASTAL EXPLORER

Cirkulation-Flow
Huset er disponeret således det tager mest mulig
hensyn til flowet for surferne, da de udgør den
største brugergruppe og hyppigst anvender bygningen. Når de kommer starter de med at klæde om i
omklædningsrummene, derefter låser de deres personlige ejendele ind i et locker, hvorefter de henter
deres gear i opbevaringsrummet og tilrigger det
på terrassen. Når de er klar løber de direkte ud til
bølgerne via terrassen og trappen ned på stranden.
På den måde skabes et meget enkelt og lineært
forløb som holdes adskilt fra publikum, turister og
medlemmer der opholder sig på terrassen.
Tilgængelighed
Som udgangspunkt arbejdes der kun med én løsning for alle, så der ikke gøres forskel på folk. Husets
terrasse er tilgængelig via ramper med en hældning på 1:20. Fra terrassen er der niveaufri adgang
til alle husets funktioner. Det vil sige at alle toiletter
og omklædningsrum er udformet så de opfylder
alle handicap krav. Fra terrassen er der niveaufri
adgang til Foreningsvejen, der giver adgang til
stranden. Der er ikke indarbejdet lift til tagterrassen,
men det vil kunne indarbejdes senere hvis bygherren måtte ønske det. Der er ikke budgetteret med
lift.

Husets opbygning
Huset genbruger hele det eksisterende hus’ fundament og det meste af den eksisterende facade.
Udenpå det eksisterende fundament støbes nye
randfundamenter og der trækkes installationer til de
nye omklædnings- og toiletfaciliteter. Facaden genbruger de lukkede partier mod sydøst, syd og noget
af østfacaden. Der suppleres med glasfacader mod
udsigten mod nordvest, nord og nordøst. Taget er
en isoleret opbygning på stål- og træspær lukket
med tagpap. Ovenpå taget bygges en tagterrasse
i sortbajset lærketræ. Gulvene i huset er robuste
træplanker der kan tåle den daglige brug, hvor
man slæber sand og vand ind på gulvet. I toiletter
og omklædning er der fliser. De lukkede facader
fremstår udvendigt som pudsede hvide facader,
indvendigt er vægge og lofter hvidmalede. Den
udendørs terrasse er en traditionel terrasseopbygning ligeledes udført i sortbajset lærketræ.

Bæredygtighed
Hovedidéen er at lave et robust hus der kræver
meget lidt vedligeholdelse og renovering de næste
mange år. Det er samtidig er tungt hus, der er
kendetegnet ved at have et stabilt termisk indeklima
og holde længe på varmen inde i huset. Der kan
integreres solfangere på sydsiden af huset, som
producere varmt brugsvand i sommermånederne
som også er højsæsonen. De kan placeres så de er
synlige fra Ørhagevej når man ankommer til huset
og bliver derved et statement for bæredygtighed
og ressourcebevidsthed. Det er et tæt hus med
varmegenvinding i alle opvarmede rum. Det ville
derudover være oplagt at integrere regnvandsopsamling fra den store tagflade, til brug i toiletskyld,
boardvask, etc. Der er dog ikke budgetteret med
solfanger eller regnvandsopsamling.

Bæredygtighed
Huset udføres som et tungt tæt hus, der holder et stabilt
termisk indeklima. Man undgår overhedning pga. det
overordnede layout hvor huset vender ryggen til solen
og åbningerne mod udsigten (nord). Husets design
tillader at der kan integreres solfanger mod syd til
opvarmning af brugsvand samt varmegenvinding i alle
opvarmede rum.
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Tribunen
“If it ain't broke, don't fix it!”
Men ude på hjørnet er kystsikringen gået mere eller
mindre i stykker og ligger der og vidner om havets
kraft og om, hvor solidt der skal bygges på dette
sted.
Vores forslag er at forny kystsikringen på dette
udsatte hjørne og samtidig gøre kystsikringen til en
tilskuertribune for alle, der vil se på de spændende
aktiviteter ude på bølgerne.
sæson P

Surfcenter

En kombination af trapper og ramper vil give
surferne adgang fra riggepladsen til stranden og
gøre trappeanlægget til en varieret opholds- og
legeplads for voksne og børn.
Behovet for en handicapvenlig adgang til stranden
kan blive afsæt til en forbedring for alle, der bruger
stedet. En rampe skråt ned over trappeanlægget
vil samtidig give direkte forbindelse fra klubhuset til riggepladsen for kitesurfere. Af hensyn til

tværgående færdsel er rampen uden håndlister. For
at sikre rampen for kørestolsbrugere udføres den
så det yderste trin går op over rampens kant og
rampen er desuden ca 3,5 m bred.
Materialerne er høfdeblokke, betonramper og trappetrin, der kan tåle et blive gravet ud igen, når en
storm har dækket dem med sand.
WC

Parkering

FORENINGSVEJEN

Visualiseringen stien

Stien
Den eksisterende kystsikring ligger stabilt og kan
holde længe endnu. Vi forstærker den med en bagstøbning – en flade af pladsstøbt beton, som danner en handicapvenlig sti – en promenade langs
hele stranden, tæt på aktiviteterne. Konflikten mellem wire og gæster kan ikke fjernes – det er en del
af betingelserne – men vi kan advare med tydelige
– og flotte – lyssignaler. Oppe i Klitmøller har vi
fundet en lysstander som kan være forbillede!. Og

wiren kan bare løbe ud over stien ligesom den i
dag løber ud over sandet og betonblokkene. Den
nye sti løber langs kystsikringen fra den ene ende til
den anden
Rampen
Det er ikke ofte, man får lov til at anlægge noget
nyt ved stranden.
Den ligger urørlig og utilgængelig hen for både
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kørestolsbrugere, dårligt gående og folk med
barnevogne eller klapvogne. Behovet for en
handicapvenlig adgang fra den store parkering til
stranden kan blive afsæt for at gøre noget, som
ikke kun er en teknisk løsning, der giver tilgængelighed for handicappede; men med den rette
udformning kan man samtidig tilføre stedet større
oplevelser og dermed en ekstra tiltrækningskraft.
Høfdeblokke, ramper og flader i pladsstøbt be-
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ton udformes så det hele danner et forland med
bevægelses- og opholdsmuligheder for alle. En
udvidelse af de alt for små opholdsarealer, som
i dag er indrettet mellem parkeringspladser og
den kystsikrede skråning med betonblokkene. Og
samtidig med et udtryk og en funktion som en del
af kystsikringen. Tilgængelighed for alle kan blive
adgangsbilletten til at gøre noget på stranden, som
ellers ikke får lov at komme til udførelse.

Visualisering rampe ned til vandet

Rampen er dimensioneret så biler med trailer og
traktorer har adgang til stranden.
Havbadet
Både Hjørnet og Rampen kan medvirke til at løfte
Klitmøller til et ekstra højt oplevelsesniveau og
kravet om tilgængelighed for alle får dermed en
dobbelt funktion eller mere end det.
På sigt vil det være oplagt at anlægge et havbad i

Klitmøller.
Bademulighed for alle bør gøre et havbad til et
gennemførligt krav, især når etableringen af havbadet kan ske i sammenhæng med nødvendig kystsikring. I Klitmøller kan resterne af den stenhøfde,
der ligger neden for den nye rampe danne et
perfekt udgangspunkt for et nyt havbad.

NØRRE VORUPØR
Nørre Vorupør er det store havteater.
Alle mødes i et fantastisk, havvendt rum.
Et storslået socialt rum, hvor alle mødes på noget,
der skiftevis er scene eller tilskuerplads. Et teaterrum, hvor alle er aktører og skuespillere i en stor
vekselvirkning - fiskere, surfere, isspisere.
Til overflod har Nørre Vorupør også et ekstrovert
rum ved siden af det introverte scenerum. Den
store, totalt åbne sandflade vest for læmolen. Det
er to meget forskellige oplevelser på hver sin side af
molen.
Nørre Vorupør har et større udviklingspotentiale.
Her er en bedre trafikal tilgængelighed og plads.
Eksempelvis til en højskole med fokus på havkajak,
surf, lystfiskeri, hav og bevægelseshandicap. Her er
plads til surfkonkurrencer, f.eks. world series, som

Vandringen hele vejen rundt om det store havteater
forstærker oplevelsen af Nørre Vorupør som et
indadvendt sted – et introvert rum.
I Nørre Vorupør er det de støbte betonbelægninger
og betonplinte, der markerer en sammenhæng i
vandringen langs foreningsvejen.

vil give mere opmærksomhed til området.
Foreningsvejen
I Nørre Vorupør er begrebet foreningsvejen i
udgangspunktet ikke helt så klart som i Klitmøller
og i konkurrenceprogrammet er ”foreningsvejen”
udpeget som et område i klitterne ved de store
parkeringspladser mod vest.
Vi har valgt at betragte foreningsvejen i overført betydning som den forbindelse, der forener oplevelsen
af alle stederne.i Nørre Vorupør.
I Nørre Vorupør er foreningsvejen en vandring
langs kanten af det store havteater – nogle steder
foran, nogle steder bagom husene. Læmolen er det
selvfølgelige udgangspunkt i den ene ende – et nyt
havbad kunne være slutpunktet i den anden ende.

Ny bebyggelse
En skole eller måske flere små skoler, som vil
tiltrække lærere og elever og give liv til området
året rundt, kan placeres på mat. nr. 36g i Nr.
Vorupør, helt tæt på det store havteater.
Pladsen hvor restauranten ligger, er en attraktiv
grund med et svagt faldende terræn, som kan udvikles til en særlig bebyggelse orienteret efter udsigt
og havnerum.
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Riggepladsen
Hvor læmolen løber i land, fornys bestanden af
redskabsskure, der etableres vaskeplads og omklædning for surfere og entræbelagt riggeplads
for vindsurfere med direkte adgang over molen
til bugten. Riggeplads for kitesurfere ligger tæt på
men uden for klitten.
Surferne skal have bedre forhold her end nogen
andre steder i Nørre Vorupør. Det vil så blive herfra
surfernes aktiviteter kommer til at udgå.
Formålet er dels at flytte surferne fra den centrale
parkeringsplads til de fire parkeringspladser i klitterne vest for byen, dels at undgå at surferne bruger
klitterne som riggeplads.
Bændlerne
Fra læmolens landfæste og ud over stranden
anlægges til begge sider bændler, udført som den
eksisterende handicapsti, i sammenkoblede, galvaniserede stålriste, som ligger hen over sandet.

Bændlerne sikrer mulighed for handicapvenlig
adgang helt til vandkanten og et stykke ud i vandet
for svagtgående og kørestolsbrugere.
Klitrampen
Op over klitten mellem parkeringspladserne og
veststranden etableres en handicapvenlig rampe,
med reposer og korte, stigninger. Hvor rampen
svinger rundt om klittoppen anlægges en udsigtsplads, hvorfra det vil være muligt at følge med i
næsten alt, hvad der er at se på i Nørre Vorupør. En
afskærmet, overdækket læbænk med ryg ind mod
klitten er en del af udsigtspladsens afgrænsning.
Hele rampeanlægget tænkes udført i hårdtræ og
forsynes med værn (håndlister) langs begge sider.
Det sikrer både fremkommeligheden og giver den
vigtige sidegevinst, at rampen vil forhindre færdsel
på tværs af klitten. Rampen sikrer altså, at klitten
ikke bliver slidt ned og i sidste ende blæser væk.

Strandstier
Da det kan være svært at lokke brugerne af de
yderste parkeringspladser ind til riggeplads og klitrampe, anlægges der en sti fra den yderste parkeringsplads til veststranden. Strandstien ligger stort
set i frlængelse af surferstrøget ved færdsel ud langs
parkeringspladserne.
Strandstien er en bekvem forbindelse over klitterne,
så flad som muligt, men ikke fuldt tilgængelig for
alle. Denne del af tilgængeligheden klares ad surferstrøget og læmolen.
For yderligere at fremme brugen af surferstrøg og
strandsti sættes der en række betonplinte mellem
enden af parkeringspladserne og klitterne.

SURFERSTRØG OG SKYLLEHUSET

Opstalt 1:200

Grundplan 1:200

Tagplan 1:200

Visualisering surferstrøg - ned mod skyllehuset

Surferstrøget
Fra de fire parkeringspladser leder en bred gangforbindelse ind mod det store havteater og riggepladsen.
Denne forbindelse skal være så tydelig og bekvem,
at så få som muligt fristes til at gå op over klitterne
til stranden. Selve strøget er en pladsstøbt betonflade med lys og pullerter, der leder folk med grej,
bevægelseshæmmede og alle andre fra parkeringspladserne og direkte ind mod begivenhedernes
centrum. Kørevejen er grus eller asfalt, der støder
op mod betonen uden kantsten.
Tilgængeligheden ligger her, således at bevægelseshæmmede ikke skal op over klitterne, men ind i
begivenhedernes centrum og videre derfra til strand
og bad.
Kørevejen slutter i en vendeplads, der gør det
muligt at lukke Ispladsen for biltrafik i sommerperioden.

Surf- og fiskerfaciliteter
På trods af at fiskeindustrien er flyttet til Hanstholm,
så findes der stadig fiskere, der har deres livgivende
og spændende virke ved landingspladsen i Nørre
Vorupør.
For at fortætte oplevelsen af byens omdrejningspunkt suppleres de nedslidte gamle fiskeskure vest
for molen, der bruges til opbevaring af de lokale
fiskere, af omkring seks til otte nye depotbygninger,
der opføres parvis i læ af hinanden, som der er tradition for i området. Dette kan ske i tråd med at der
opføres et overdækket samlingspunkt, med vaske
til rensning af fisk, omklædning og toilet. Samlingspunktet skal tilbyde udadvendte publikumsfaciliteter for alle, men også imødegå at surferne er til
gene ved de offentlige toiletter på parkeringspladsen, fordi de i mangel af bedre klæder om der.
Bygningens udendørsfaciliteter vil som i Klitmøller
og Krik indeholde udendørsbrus, vandslange til at
skylle grej og der vil derudover være bord og vask
til brug af fritidsfiskerne, der her kan rense fangsten.
Toiletter og omklædningsrum udføres med niveaufri
adgang og plads til kørestolsbrugere. Mod syd kan
evt. monteres solfangere til opvarmning af varmt
badevand.

ISPLADSEN

Ispladsen
Ispladsen er en af de mest særprægede pladser i
Danmark.
Her forenes alt hvad Nørre Vorupør har at byde på.
Fra pommes fritter til solnedgange.
En kantzone i pladsstøbt beton er det nye. Med
rækker af høfdeblokke til at holde på biler og
caféborde og for turisterne og tilskuerne at sidde på
og børn at lege på. Det handler om at skære den
smuldrede asfaltkant ren og støbe en holdbar og
smukkere betonkant op imod den.
Ingen biler i højsæsonen. Lys, flagbøjer og pullerter,
der kan hamle op med den grimhed, der har indfundet sig her på det centrale sted. Fremtidige huse
kan med fordel opføres med skelen til den oprindelige, stedlige byggestil, som er kendetegnet ved
et mere enkelt udtryk med få og solide materialer.
Husene må gerne se ud som om de rent faktisk kan
holde til at stå udenfor i dette klima.

Torvet
Torvet i Nørre Vorupør kan slet ikke hamle op med
Ispladsen, men det kan sagtens blive meget bedre,
hvis indretningen forenkles, så det bliver en ren,
samlet flade, brugt til parkering i hverdagen, men
ikke med præg af at være en tom parkeringsplads,
når Torvet ryddes til marked, tivoli eller havfest.
For at sammenbinde Foreningsvejen har vi medregnet det der kan blive første etape i en forbedring
af Torvet. Et lille gangstrøg med ny belægning hen
langs fiskeaktion og røgerier, møbleret med betonplinte, som den øvrige del af Foreningsvejen.

HAVBADET

Klitfoden
Foreningsvejen føres ”bag om” alle de fiskerirelaterede bygninger midt I Nørre Vorupør. Herved
sikres fortsat uhindret adgang fra strand til fiskeriauktion og turisterne kommer ikke i konflikt med
spilhus, wiretræk og arbejdskørsel på havsiden.
Høfdeblokke langs kanten af Foreningsvejen danner en beskyttelse af den nedslitte klitfod og leder
trafikken uden om den stærkt nedslidte klit øst for
landingspladsen.
Denne nye del af Foreningsvejen vil blive en attraktiv gangforbindelse direkte fra Torvet til stranden og
et kommende havbad.
Plinte undervejs tilbyder sidde- og legemuligheder
og til overflod opstilles små lækasser hvorfra man
trygt og lunt kan sidde og følge med i livet på
stranden.

Havbadet
Det kan være barskt og lidt farligt at bade på de
nordvendte kyster ved steder som Nørre Vorupør
og Klitmøller. Selv for mennesker med fuld bevægelighed.
For bevægelseshæmmede og for børn kan det være
for hårdt, og ofte ligefrem umuligt, når bare der er
en smule brænding.
Mange steder i verden anlægges helt enkle
havbade, som gør barske kyster til sikre og dejlige badesteder. Det vil være oplagt at gøre noget
tilsvarende her.
I Danmark er strandene stærkt beskyttede mod
byggeri, men kystsikring er byggeri direkte i havstokken.
Badets placering er oplagt. Kystsikringen øst for
landingspladsen i Nørre Vorupør er nedslidt og
placeringen er oplagt for et havbad – altså kan de

to funktioner forenes.
På læsiden af en forstærket læmole anlægges
havbadet som en lille strand afskærmet af betonvægge opbygget af høfdeblokke til en højde svarende til dagligt højvande.
Højvandet vil fylde badet med friskt vand to gange
dagligt og badet vil kunne fungere helt uden
pumpning eller rensning. Strandens sand er bund i
badet og kan let skiftes om nødvendigt.
Fra Foreningsvejen lægges et bændel af stålriste ud
i havbadet, hvor det fortsætter som rampe under
vandoverfladen. Under de beskyttede forhold vil der
kunne etableres de fornødne håndlister
Igen en dobbeltgevinst – tilgængelighed for alle og
en attraktion for børn, voksne, gamle, de forsigtige
og de lidt vandskrække.
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Krik kan blive et fint støttepunkt for mange rekreative
aktiviteter i Limfjordslandskabet.
Vind og fladt vand er ikke enestående, men fredningerne
sætter snævre grænser og Krik er eksemplet på, hvad der
kan udvikles af meget lidt..
Der er brug for aflastning af de eksisterende hotspots og
Krik bør sættes ind i sammenhæng med tilsvarende støttepunkter.
Men Krik kan mere end surf og badning. Naturområderne
og det flade vand gør stedet tilgængeligt for mange andre. Både for dem der har svært ved at komme i vandet
og dem der skal øve sig i kajak, se på fugle eller bare vil
ud i naturen.
Foreningsvejen
I Krik er begrebet foreningsvejen ikke nævnt i konkurrenceprogrammet, men vi har alligevel valgt at arbejde med
foreningsvejen i Krik også - i overført betydning som den
forbindelse, der forener oplevelsen af alle stederne..
I Krik er foreningsvejen en vandring langs en linje – fra
anløbsbroens yderste spids, gennem Pakhuset til naturlejrpladsens lysning i skoven.
Vandringen fra Limfjordens åbne, blå flade til lejrpladsens
lukkede, grønne rum forstærker oplevelsen af Krik som
linjen udspændt mellem land og vand..
Foreningsvejens skifter fra jævn, kørefast grusbelægning
over beton og asfalt til chaussésten og trædæk.
I Krik er det steler af bolværkstræ, der markerer en sammenhæng i vandringen langs foreningsvejen.

Naturlerjpladsen

Pakhuset

Handicaprampe

Havbadet

Udsigten

Koncept for udbygningen af krik - den introverte og extroverte foreningsvej

Det gennemgående element - træstolpen

PAKHUSET

Det gamle pakhus i krik
I forhold til de andre to byer fremtoner konkurrenceområdet i Krik anderledes i form af sit sin rolige
kyst og sin lettere perifere placering. Det gamle
pakhus og molen er det eneste der fortæller om
byens storhedstid som handelsby men vidner også
i sit naturlige forfald om, hvordan tiden ligeså stille
har ladet det miste sin betydning. Konkurrenceområdets placering lige ved vandet, vandløbet og den
lille samling af træer lægger op til en todeling af
fokus på vand og land. Huset er tiltænkt surfere,
ornitologer, biologer, campister, turister, lokale og
skoleelever – kort sagt alle der ønsker en base for
at udforske områdets storslåede natur, dyreliv og
vandaktiviteter.
Det gamle pakhus skønnes at være i så dårlig stand
at en renovering ikke er rentabel. Derfor foreslår
vi at en ny bygning, med samme udvendige geometri, placeres på sted. Der vælges dog en mere
hensigtsmæssig konstruktion uden søjler i rummet,
der giver bedre mulighed for at udnytte pakhuset i
fremtiden.
Da pakhusets tiltrækningskraft ligger i områdets
friluftsliv, har vi valgt at besvare opgaven, ved at
lave et enkelt hus med tæt kontakt til naturen.
Pakhuset opdeles funktionelt i en blå og en grøn
side og refererer på den måde til den grønne
natur og det blå vand. Således vil funktioner knyttet til vandaktivitet hovedsageligt være at finde i
den ende mod vandet og funktioner der har med
naturen at gøre orienterer sig ind mod land og den
nærliggende skov.
Huset skal kunne bruges til mange forskellige
formål, f.eks. primitiv lejrskole for en hel skoleklasse, omdrejningspunkt for markedsdage, midlertidig surfskole, overnatning for folk på vej igennem
naturparken eller som forsamlingshus.

Husets indretning
Huset indrettes med et spatiøst, dobbelthøjt rum
mod vandet, hvorfra der er udsigt igennem en stor
glasskydeport. Der bygges en fritstående kerne i
pakhuset, som rummer omklædnings- og badefaciliteter, køkken samt opbevaringsrum til madrasser, borde og stole. Toiletterne er placeret mod
den grønne side af huset hvoraf et er tilgængeligt
udefra og et er indefra. Derved kan toilettet stadig
bruges selvom huset aflåses. Oven på kernen og
toiletterne er der en hems hvor man kan sove om
natten eller trække sig tilbage om dagen. Hemsen
er en reference til de gamle hølofter og indbyder
til at ligge og kigge på stjerner igennem nogle af
de ’tilfældigt’ placerede ovenlysvinduer om natten.
Om dagen trækker ovenlysvinduerne og vinduerne i
facaden smukt og karakteristisk reference til pakhusets lysindfald som det opleves i dag. Bag på
kernen er der et køkken med direkte forbindelse til
et udekøkken beskyttet i en overdækket niche. Her
kan der laves mad til mange hvis der er brug for
det. Der er spisepladser inde og ude, samt bænkeborder og bålplads udenfor.
Køkkenet henvender sig ud til skoven og vandløbet og der er også her fri udsigt igennem en stor
glasskydeport i gavlen samt de små vinduer i
facaderne. Køkkenets placering mod nordøst er
bl.a. valgt for at udnytte bygningens læside som
udendørs spisepladser.
Udenfor på vandsiden af diget, vil der ske en opdeling af arealerne, så tilrigning af udstyr og ophold
bliver adskilt og markeret. Omkring pakhuset
bliver der placeret shelters til udendørs overnatning
samt bålplads og udekøkken mod skoven. Resten
af det store areal ved siden af bygningen kan ud
over parkering bruges til markedsplads, sport eller
lignende lokale arrangementer. På vandsiden af

vejen vil der være omklædning udendørs brusere,
toilet og vandslange til skylning af udstyr. Der vil
også etableres enkelte lægivende siddemuligheder.
Tilgængelighed
Udenfor skråner forpladsen op til huset og giver
lige adgang for alle, således gøres der ikke forskel
på folk. Indenfor er der niveaufri adgang til alle
rum. Toiletter og omklædningsrum udformes så de
opfylder samtlige krav om tilgængelighed.
Bæredygtighed
Hovedidéen ved at lave et uisoleret pakhus er bl.a.
at brugerne tilpasser sig naturen – ikke omvendt.
For energibalancen betyder det bl.a. at bygningen ikke tilføres energi til opvarmning, og udføres
ressource besparende med et minimum af materialeforbrug. I det omfang det skønnes nødvendigt
integreres solfangere på sydsiden af huset, som
producere varmt brugsvand i sommermånederne
som også er højsæsonen. Al belysning udføres som
lavenergibelysning med bevægelsessensorer.
Husets opbygning
Huset bygges op af 2 stålgavle samt 3 stålrammer. Uden på den bærende konstruktion monteres
facadeplader samt bæringer af disse. Bygningen
isoleres ikke. I hver gavl er der en stor skydeport i
glas. I loftet og facader monteres en række mindre
vinduer. Der støbes et nyt gulv i beton. Kernen er
bygget op på stålrigler og udvendigt beklædt med
træpaneler og indvendigt med hvidmalet gips og
fliser hvor det er nødvendigt. Køkkenet er et standard køkken med to store bordplader i rustfrit stål.
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PAKHUSET

Laden set fra nordøst (den grønne side)

Laden set fra sydvest (den blå side)

Multirummet set fra indgangen

NATURLEJRPLADS

Naturlejrplads
Mod nord etableres en naturlejrplads med bålplads
og shelters. I den lille skovplantning udhugges en
lysning og den resterende skov fortættes med ny beplantning, så der sikres gode læforhold på lejrpladsen. Rundt langs lejrpladsens kant opstilles et antal
shelters, som frit kan bruges til simpel overnatning.
Lejrpladsen er en plan græsflade med en stor
central bålplads, hvorfra strålevarmen kan nå helt
ud sovepladserne. Fra bålpladsen fører Foreningsvejen som en grussti ned til Pakhuset, hvor der er
udekøkken, toilet og bad.

anden side giver indkørslen adgang til parkering på
en åben kørefast græsflade.
Kulpladsen vil fremtræde som en simpel græsflade
uden andre markeringer end de steler, der skiller
markedsplads og parkering.

Kulpladsen
En ny indkørsel til Kulpladsen placeres så den til
den ene side giver adgang til Pakhuset – til den

Pakhuset
Det gamle pakhus er et markant holdepunkt i et
landskab, der åbner sig i alle retninger.

Markedspladsen
Nærmest Pakhuset reserveres en åben plads til
marked eller lignede lokale arrangementer, boldspil, sport, ophold eller hvad der måtte være behov
for. Markedspladsen er også en kørefast græsflade
på grusbund.

Foryngelse af eksist. skov

Naturlejr

Bålplads

Shelter

Parkering
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Kulpladsen
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Udsnitsplan 1:1.000

Forpladsen
Forpladsen mellem pakhus og vej er tænkt som
tilrigningsplads for surfere, med fast bund og vandslange til skylning af udstyr.
Vejen
Den eksisterende vejføring i det åbne, flade landskab lægger op til, at der køres stærkt på strækningen ud for Krik. For at højne færdselssikkerheden
for brugerne af det nye Pakhus og naturlejrpladsen
med mange krydsende fodgænger foreslår vi flere
tiltag. Der etableres to bump og på strækningen
imellem de to bump laves fartdæmpning som en
grafisk bearbejdning af kørebanen.

HAVBAD

Visualisering bro Krik

Isometrin bro

Snit bro 1:200

Badestranden
Badestranden i læ af Krik Bro vil blive mere attraktiv, hvis parkeringen fjernes fra vandsiden af vejen.
Der bør dog fortsat være mulighed for at køre til på
vandsiden med handicapbiler.
Handicapvenlig adgang til strand, vand og badning sikres ved udlægning af et bændel af sammenkoblede stålriste fra Foreningsvejen til standkanten. I det rolige vand kan der etableres rampe
under vand. Stedet vil være velegnet for etablering
af en vandkravlegård for både børn og voksne.
I små lækasser på stranden er der plads til at sidde
lunt og godt.

Broen
Molen restaureres og forlænges ved genskabelse af
den forsvundne anløbsbro af træ. Hvis den restaurerede chausséstensbelægning ikke bliver jævn nok
for kørestolsbrugere, anlægges et kørestolsvenlig
grusbelægning langs vestkanten af brolægningen.
Fjordbadet
Et havbad - eller rettere et fjordbad - for enden
af den restaurerede bro vil være et ekstraordinært
tilskud til oplevelsesmulighederne i Krik.
En tryg og let tilgængelig bademulighed bogstavelig talt midt ude i fjorden.
Friskt fjordvand, der strømmer gennem badet åbne
plankevægge som vandet i et hyttefad.
Vi har valgt at vise fjordbadet delt i to, et lukket
bad- vandkravlegården - med let udskiftelig, fast
netbund med en vanddybde på 120 cm og et åbent
bad – fjordbadet - uden anden bund end fjordens.
Til begge bade er der adgang fra brede lave trapper med skridsikre trin og håndlister til støtte for
svagtgående. I det lukkede bad er der en lav kant,
hvorfra man kan lade sig glide i vandet. I det åbne
bad kan en tilsvarende lav kant også fungere som
startsted for kajaksejlere.
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