LANDSKAB OG KONTEKST
Med afsæt i kernefortællingen fra det nye Vestkystbrandkoncept, vil vi styrke fortællingen om
Vesterhavet. Der er fokus på den unikke levemåde, der findes ude vestpå. Den er formet af
den rå og rige natur, samt de mangfoldige storslåede kontraster mellem kulde og varme, lys
og mørke, stilhed og storm. Vi finder naturens
herlighedsværdier og udnytter den utæmmede
vildskab, som vestkysten har i sig. Vesterhavet
har store kræfter på spil som ikke kan tæmmes,
men derimod iscenesættes og bruges.
Vi har indledt opgaven med en uddybende analyse af landskabet. Vi har analyseret forskellighederne, og særlige karakteristika langs områdets
strækninger. Ligeledes har analyseret særlige
traditioner i området med henblik på at finde
de ”motiver” der kan understøtte vores arkitektoniske ideer.
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HAVET

KLIT LANDSKABET

Hvis man langs kysten ligger nogle tværgående
snit finder man i vores område nogle særlige
karakteristika. Klitlandskabet der strækker sig
langs hele kysten, i en lang udstrækning der udgør næsten det halve af arealet, får i denne region, tilføjet en særlig attraktion, der forstærker
den landskabelige oplevelse, nemlig fjordland-
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FJORD LANDSKABET

skabet efterfulgt af mark og å landskab. Selvom
vind stadig blæser stærkt, så er fjordens side
meget anderledes end Vesterhavet, med rolige
bølger og et mindre dramatisk landskab. Indenfor området findes der også spændende strækninger langs ålandskabet.

Å LANDSKABET

HAVET
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SAND

KLITTER

SKOV/CAMPING

NATURENS KRÆFTER - VINDEN

Vinden er den dominerende naturkraft i området. Den finder udtryk i mange fysiske elementer i det bebyggede og i de menneskabte
aktiviteter som historisk har udnyttet vinden.
Elementerne er mange og vidt forskellige, fra
de gamle vindmøller der skulle kværne korn til
de moderne vindmøller der udnytter vinden til
energi. Det ses også i sejl til udnyttelse af vinden
i vandet med udgangspunkt i havne.
Dette har skabt en række elementer til at beskytte sig mod vinden, forankringer der skal
modarbejde vindens kraft, skodder til beskyttelse fra storme, og udnyttelse af klitterne som læ
områder beskyttet fra vinden.

PÅVIRKET

GARDINER

TUMLING

VINDMØLLE

SEJL

UDNYTTET

VINDMØLLE

STOPPET

ANKER
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SKODDER

KLITTER

GYNGE
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CAMPINGPLADSER
KLIT LANDSKABET
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FJORD LANDSKABET

Å OG MARK LANDSKABET

Bjerregaard Camping

2

Rejkjær Camping

11

Skaven Strand Camping

4

Camping og familiepark West

13

Bork Havn Camping

5

Ringkøbing Camping

Hvide Sande Camping

10

Skjern Å Camping

Dancamps Nordsø

12

Tarm Camping

15

Nymindegab Familie Camping

14

Tipperne Camping

18

Henne Strand Camping og Resort

16

Ølgod Camping

19

Lyngboparken Naturistcamping

17

Houstrup Camping
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Børmose Strand Campingplads

20

Henneby Camping
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Vejers Familie Camping

23

Vejers Strand Camping

24

Stjerne Camping

25

Camp West
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Hvidbjerg Strand Camping
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Vedersø Klit Camping

3

Søndervig Camping

6

Nørre Lyngvig Camping
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8

9

7

HOTELLER
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KLIT LANDSKABET

FJORD LANDSKABET

Å OG MARK LANDSKABET

1

Strandhotellet Vedersø

12

Drivethru Surfcaps

23

Hotel Falken

2

Vedersø Klit Badehotel

13

Bjerregård Beach

24

Hotel Smedegaarden

3

Danland Klitten

14

Filsøgård bed and breakfast
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Hotel Skjern

4

Hotel Strandkroen
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Sportshotel Varde Fritidscenter

26

Lindvig Feriecenter

5

Fjordgaarden

27

Nymindegab Kro

6

Hotel Ringkøbing

28

SportsPark Blaavandshuk Golfcenter

7

Danhostel Ringkøbing

29

SportsPark Blaavandshuk Resort

8

Den gamle Præstegaard i Aargab

30

Billum Kro

9

DANCAMPS Holmsland
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Arnbjerg Pavillion

10

DANCAMPS Nordsø
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Hotel Varde

11

Nymindegab Kro

7

Danhostel Nymindegab

8

Danhostel Henne Strand Hostel

9

Henne Mølle Å Badehotel

10

Grærup Strand

11

Klithjem Badehotel

10

Motel Garni

11

Hvidbjerg Strand Feriepark

9

MULIGHEDER OG BEGRÆSNINGER
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STRANDBESKYTTELSESLINJEN
+ KLITFREDNINGSLINJEN

FREDSKOV

SKOVBYGGELINJE

Danmarks strande og kyster er beskyttet
af Strandbeskyttelseslinjen. Den omfatter
alle danske kyster ved hav og fjord. Linjen
omfatter strandbredden og arealet op til
300 meter bag ved strandbredden – i sommerhusområder dog kun 100 meter eller
mindre. Disse arealer er forbudszoner hvor
der ikke må ændres på den eksisterende
tilstand. Dette er meget væsentligt at have
in mente i forhold til at bygge tæt ved
havet. Der kan forekomme undtagelser.
Næsten samme regler gælder for klitfredningslinjen der findes langs Vesterhavet.

Op til 85 procent af alt dansk skovareal er
i dag dækker af fredskov. Arealer og skovområder inden for fredskov, er områder
udvalgt til altid at have skov i sig. Disse dele
af skoven er derfor beskyttet, og der findes
utallige forbud, såsom byggeri (med enkelte undtagelser). Det er derfor ikke muligt at placere hytter i disse arealer uden
dispensation. Hvis dele af skoven fældes,
skal disse plantes igen på et andet areal.

Dele af området er omfattet af skovebyggelinjer. De bærerende hensyn bag skovbyggelinjen er hensynet til skoven som
landskabselement og at skovbrynene skal
være værdifulde levesteder for plante- og
dyreliv. Skovbyggelinjen forløber sig i en
afstand af 300 meter fra skovarealer, hvor
der imellem skoven og skovbyggelinjen
ikke må placeres bebyggelse. Der kan forekomme undtagelser.
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MYNDIGHEDSMÆSSIGE KRAV

AREAL
Campinghytter og værelser må ikke have
et bruttoetageareal, der overstiger 45 m2.
Campinghytter og værelser, der er beliggende på arealer omfattet af reglerne om
klitfredning og strandbeskyttelse i lov om
naturbeskyttelse, må dog ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 30 m2. Dette
er derfor i overensstemmelse med at der
skal tegnes to typer af hytter.
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HØJDE

AFSTAND I MELLEM

Campinghytter må ikke være højere end
5 m. Dog skal campinghytter, der er beliggende på arealer omfattet af reglerne om
klitfredning og strandbeskyttelse i lov om
naturbeskyttelse, må dog ikke være højere
end 4 m.

Den indbyrdes afstand mellem hytter skal
være mindst 5 m. For øvrige campingenheder skal den indbyrdes afstand være mindst
3 m.

KLIENT KRAV
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DIFFERENTIERET

PRIVAT OMRÅDE

STØRRELSE

Konceptet skal være differentieret
i forhold til eksisterende overnatningsenheder i destinationen og
være “praktisk lækkert” med overraskelseselementer i designet. Der
skal være tilsat kvalitetselementer,
som gør oplevelsen unik.

Pladsen omkring overnatningsenheden skal også være tænkt ind
i designet. Der skal være et privat
område for dem, der bor der. Gæsterne skal kunne være sig selv og
muligheden

Overnatningsenhederne skal kunne rumme 2, 4-6 personer. Undersøgelser har dog vist at det største
potentiale er målgruppen hvor et
par tager afsted. Hytten skal derfor
indeholde bad og toilet.

BÆREDYGTIG

VIDEREUDVIKLING

SANSERNE

De C02-venlige overnatningsenheder skal have en international brandingværdi og der skal anvendes
bæredygtige materialer.

De fritliggende overnatningsenhederne har mulighed for at blive
videreudviklet til anvendelse som
f.eks. et Outdoor Boutique Hotel
eller til luksusshelters drevet som
hotel.

Sanserne må gerne udfordres.
F.eks. udnyttelse af mørket, hvor
man kan ligge og kigge op på stjernerne fra sengen.

FLEKSIBILITET

AFSÆT I LANDSKABET

PLACERING

Designet skal være fleksibelt, så det
er muligt at tilføre det et lokalpræg
tilpasset omgivelserne. Samtidig
skal det kunne tilpasses til den valgte målgruppe; f.eks. plads til fiskegrej til lystfiskere.

Overnatningsenheden skal tage afsæt i naturen i Destination Vesterhavet, så den kan tilpasses såvel
Vestkystnaturen – som omgivelserne længere inde i landet.

Overnatningsenhederne skal kunne etableres på campingpladser
samt som fritliggende hotelenheder.

NARRATIVER

VINDEN
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HAVETS ELEMENTER

PEJLEMÆRKER

BYGGESKIK

HAVETS ELEMENTER

SOM SKULPTUREL FORMGIVER

Ved havet findes der elementer der kan
inspirere os. De findes naturligvis ikke alene ved Ringkøbings område, men overalt langs Vesterhavet. Det drejer sig om
alle former for skaldyr, fra muslinger til
østers, kammuslinger og konkylier, samt
alt det som havet skylder op som tang og
sten. Det kunne være med til at inspirere
former der kunne ligge sig i landskabet,
gemme sig i klitterne og være med til at
skabe et unikt billede for området.
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PEJLEMÆRKER
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HAVETS ELEMENTER

GRØN

17

RØD

GRØN

RØD

KONKYLIE
PARHYT TE

HYT TE TIL 2 PER.
25 M2 (NET TO)
37,5 M2 (NET TO)

Vi har valgt, i udformning af
hytterne, at lade os inspirere af
havets dynamiske former, så som
muslinger og konkylier. Formene
imødekommer på mange måder
ikke alene den stedbestemte indpasning i landskabet, men også i
forhold til vinden, iscenesættelse
af landskabet og ønsket om et ikonisk element der alene tilhører det
valgte område.

Zoom visualisering, udsnit

18

5m
4m
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ARKITEKTONISK KONCEPT
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Den lille hytte er navngivet som
konkylien, efter dens udformning.
Den er udformet som en cirkulær
spiral der starter ved jorden og ender i taget. Hytten er derfor rund,
men ikke opbygget som koncentriske radier. Den dynamisk form
starter med en adgangs trappe der
bringer den besøgende op til stue
niveau. Hytterne er nemlig hævet
på en række søjler, der gør dem
velegnet til at blive placeret i alle
mulige topografiske sammenhænge, samtidigt med at de kan refereres tilbage til sømærker.

udsigten og solnedgang kunne
nydes. Det er ikke sikkert at man
vil få lov til det, men dette kunne
være en stor del af oplevelsen. Der
er derfor lavet to versioner, hvor
hytten både er lavere (pga. mulige
restriktioner), og ikke har en tagterrasse. I dette tilfælde er trappen
skiftet ud med en siddekrog.

Det er vigtigt at grundplan ikke er
for stor for at formen kan være
spændstig og let i landskabet og
derfor er denne type udelukkende
til to personer. Den dynamiske form
understreges af bevægelsen af den
indvendige trappe der bringer til et
lem i taget og en terrasse, hvorfra

Hytten er beklædt med trælister.
Det er tanken at trælister kunne
males grønne og hvide, hvilket vil
give hytten en stærk ikonisk karakter, og referere til sømærkerne og
den vestjyske byggeskik. Dette vil
naturligvis kræve en vis vedligeholdelse frem for naturtræ.

To store ”øjne ” påsættes den cirkulær form og disse peger mod
landskabet. Derfor skal indgang der
altid findes på modsat side, altid
orienteres mod nord.

FUNKTIONER
Den ene af ”øjnene ”indeholder
sovepladsen hvorfra man bogstaveligt fornemmer at være ude i
landskabet, den anden er udformet
som en fast opholdsplads bestående af bænke og spisebord til fire
mennesker.
Badeværelset er en del af cirklen
og indeholder bruser, toilet og
håndvask.
Køkkenet er placeret midt i rummet, under tagvinduet. Her tænkes
at der er placeret ikke krumme
elementer under en rund køkkenbordplade. En mindre terrasse er
samtidig også indgangen til hytten.
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KONSTRUKTION
Hytten er opbygget som et simpel
træskelet der bærer fra facade til facade som to koncentriske ringe. Hele
trækonstruktion hviler på et stuedæk
der udformes som CLT-plader der distribuerer vægten på fundamentets søjler.
Taget tænkes ligeledes udformet som
CTL-plader der spænder fra cirkler til
cirklerne.
De statiske principper bør naturligvis
sikres ved hjælp af statiker. I skitseforslaget er der derfor kun vist et princip
for opbygning af hyttens bærende fa
cade.
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AFLØB

CLT

TAGPAP

TRÆBEKLÆDNING

ISOLATION

TVÆRLÆGTER
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MATERIALER

Hytten er hovedsageligt lavet af
træ. Den udvendige beklædning
er termoask, som er lidt dyrere
end almindelige lægter, men til
gengæld holder meget længere.
Vinduesrammerne er også lavet i
træ, og indvendig beklædning i træ
paneler eller lægter.
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OVERSLAG

932 M

Hytten er 37,5 m2
Håndværkerpris: 		
10.000 kr pr m2 = 375.000 kr
Beklædning: 			100.000
Inventar. 			
60.000 kr
Håndværkerudgifter i alt:

535.000 kr.

Prisen er ekslusiv
- rådgiver honorar
- Tilslutningsafgifter
- Særlige foranstaltninger for fundamenter
- moms
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KONKYLIE
PARHYT TE
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MUSLING
FAMILIEHYT TE

HYT TE TIL 4-6 PER.
45 M2 (NET TO)
56,5 M2 (BRUT TO)

Det arkitektonisk koncept .
Vi har i den større hytte der har
et areal på ca. 45 m2, ladet os
inspirere af muslinger vi finder på
stranden, hvilket også er grunden
til navnet.
For at være mere præcise, er det
ikke af blåmuslinger, men af kammuslinger og deres organiske form.
Disse hytter kan bebos af op til seks
mennesker. Hytterne har en størrelse der kan sammenlignes med
mindre sommerhuse. Det kræver
en særlig opmærksomhed på den
måde de kommer til at ligge i landskabet. Den arkitektonisk form-
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givning vi har givet disse hytter, er
således både tilpasset landskabet
og er samtidig et ikonisk nedslag i
landskabet. ”Muslingen ” lader sig
inspireres af riglerne i kammusling
der understreger skallernes bevægelse og i formen der lige akkurat
er ved at åbne sig mod landskabet.
Muslingerne vil se smukke ud i
landskabet uanset om de befinder
sig på campingpladser, eller som
klynger til udvidelse af eksisterende hoteller.
De underordner sig landskabet
med deres bølgende tag, og deres
ikoniske former danner et samspil
med hinanden
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FUNKTIONER
Hytternes form skæres af to præcise
former, hvor to dobbelt sovepladser er
placeret. To yderligere sovemuligheder
findes i et større bænk/sofaområde.
Muslingens indre facade beskæres med
et større glasparti der fører til en overdækket terrasse der udgør det tilladte
25% af grundareal.
Dette store glasparti er hyttens store
panoramavindue til landskabet og skal
derfor altid orienteres mod syd/vest og
havet.Køkkenet og skabe er placeret
for enden af de to soveområder der
skærmes delvist af disse vægge, delvis
af gardiner. I hyttens midte findes der
et badeværelse med bruser, toilet og
håndvask.
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KONSTRUKTION
Hytten opbygges af et simpel træskelet der udgør kernen af konstruktionen. Den bærende struktur består
af to koncentriske linje, hvor inder
ringen udgør badeværelsets vægge
og yderfacade. I begge tilfælde holdes
træskelet sammen af remme i tagkonstruktion. Vægge og taget er isoleret
og beklædt på yderside med tagpap
der udgør det vandtætte lag. Ovenpå
denne konstruktion ligger der i en
radial formation af lægter som understreger muslingens form.
Dette er naturligvis et fordyrende
element, som dog til en vis grad kompenseres af den billige underliggende
papfacade.
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MATERIALER
Hytten er hovedsageligt lavet
af træ. Den udvendige beklædning er termoask, som er lidt
dyrere end almindelige lægter,
men til gengæld holder meget
længere. Vinduesrammerne er
også lavet i træ, og indvendig
beklædning i træ paneler.
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OVERSLAG
Hytten er 56,5 m2
Håndværkerpris: 		
10.000 kr pr m2 = 565.000 kr
Beklædning: 			100.000
Inventar. 			
60.000 kr
Håndværkerudgifter i alt:

725.000 kr.

Prisen er ekslusiv
- rådgiver honorar
- Tilslutningsafgifter
- Særlige foranstaltninger for fundamenter
- moms
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MUSLING
FAMILIEHYT TE
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Eksempler på grupperinger af
MUSLINGHYTTERNE
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Eksempler på grupperinger af
MUSLINGHYTTERNE
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Eksempler på grupperinger af
KONKYLIEHYTTERNE
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Eksempler på grupperinger af
KONKYLIEHYTTERNE

