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DET FLEKSIBLE GRID

I dette koncpetoplæg redegøres for fem nedslag på Langelands kystlinje, som på forskellig vis og med afsæt i stedets karakter skal 
forstærke kontakten og relationen mellem land og vand. Projekterne indskrives i forskellige kontekster, hvor de løser henholdsvis 
en række fælles og stedsspecifikke funktioner og rumligheder. Som et gennemgående element opføres på hvert af de fem steder, 
opføres et stramt tredimensionelt trægrid, der favner funktionerne med bl.a. glas, fyldninger og lameller - Samtidigt dannes fleksible 

rammestrukturer i landskabet med mulighed for at ophænge sejl, tørre grej, bygge videre på, osv.

Trægriddet er det genkendelige element og identiteten for SHORES-projekterne.

SHORES/ EN FÆLLES IDENTITET

Konceptet



FYLDNINGERTRÆGRIDMODULGRID

De forskellige krav til funktioner og faciliteter, som er beskrevet 
i programmet, kan sammenstilles og udlægges inden for det 
samme modulgrid på de forskellige sites. Flere sites har behov 
for de samme funktioner, og derfor giver det god mening at 
udarbejde et byggesystem, som benyttes over hele projektet.

Modulgriddet oversættes til et tredimensionelt trægrid, der 
som et gennemgående element på tværs af de enkelte sites 

skaber en sammenhængende identitet og genkendelighed.

Trægriddet udfyldes med faste vægelementer, glaspartier, 
porte, åbninger, lameller, vindskryds, osv., så der skabes rum 
og åbninger iht. til funktionerne. Trægriddet fungerer også som 
landskabselementer, der ikke på forhånd er ”programmerede”, 
så strukturen opnår en fleksibilitet, hvor man på sigt kan bygge 

på, ophænge sejl, eller på anden måde indtage.
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Diagramfortælling



TILGÆNGELIGHED MATERIALER SIKKERHED BÆREDYGTIGHED

Materialet er screenet af Handicaprådet i processen.
Og deres tilbagemeldinger er indarbejdet.

På alle 5 nedslag er der mulighed for niveaufri adgang, via 
ramper, både op på det svævende dæk, hvor bygningen står, 
men også ned til broer og vandet. Ramper overholder regler 
for hældning og udføres med værn og gelænder.

På alle nedslag etableres der som minimum et 
handicapvenligt toilet udover evt. alm. toilet.
Hvor der etableres omklædningsrum, udføres disse ligeledes 
med tilgængelighed.

Tilgængelighed gælder således både kørestole, rollatorer, 
klapvogne, barnevogne mm.

TRYG Fonden har screenet fonden for sikkerhed ved vand.
Deres kommentarer er således indarbejdet.

Her følger nogle af de anbefalinger, der skal indarbejdes i den 
videre detaljering:

Det anbefales at sætte net på ydersiden af flydebroen, da 
det forhindrer, at der svømmes under konstruktionen, hvilket 
kan være  forbundet med en fare. Nettet skal ikke gå helt til 
bunden , men max være 2-  2,5 meter.

For at sikre god mulighed for at komme op af bassinet, så 
anbefales det. at der max er 15 mellem badestigerne og 
dette på hver side i bassinet. Dette er indarbejdet i vedlagt 
Dispositionsforslag.

Piktogrammer med Hovedspring Forbudt til opsætning på 
broen, hvor vanddybden ikke er 2 m.

Der er indarbejdet placering af redningskranse på 
illustrationerne i materialet.

Hele konceptets hovedtese har været at indarbejde 
bæredygtighed og robusthed på følgende planer:

Skalerbarhed
Opbygningen af de forskellige nedslag baseres på at det netop 
kan skalleres, både op og ned alt efter behov. Der kan tilføjes 
flere moduler, hvis der opstår behov for fx. mere depotplads 
eller nye funktioner.

Materialer
Det toneangivene materiale i både konstruktioner og 
overflader er træ. Fx. cedertræ som beklædning, da det ikke 
behøver vedligehold, men som patinerer flot og kan står ude 
om natten, også ved vandet. Bærende konstruktioner udføres i 
træsort, der er hårdere, fx. eg.

Genanvendelighed
Ligesom de enkelte bygninger kan opskalleres og 
nedskalleres, så kan de også genanvendes eller flyttes.
Konstruktioner kan skrues fra hinanden og opføres andet 
steds.

Funktionalitet
Bygninger udføres med stort udhæng, for at passe på 
facaderne, og for at skabe overdækning ved indgange.
Der er ingen overflødige funktioner, der optager plads, og 
ingen gangarealer indendørs.
Dagslyset i fx. klublokaler er behageligt pga. det store udhæng, 
som tager en stor del af generede sollys. Der er udsigt til havet 
fra disse funktioner.

Materialet er kommenteret af ingeniør, der har lavet 
tilsvarende konstruktioner i  og ved vand i Thy.

Broer udføres eksempelvis som en pælefunderet trærampe 
- eventuelt afsluttet med en lille flydebro for enden der kan 
bades fra.

Broen udføres primært i stålkonstruktioner og træ (Eg).

Pæle udføres som stålrør med en godstykkelse på 10 mm.
Pæle fyldes med sand og afsluttes med beton.

Eventuel trappe, støttemure, nedgang udføres i 
betonelementer.

Konstruktionsstål i kvalitet min. S235, rustbeskyttelse, udført 
ved varmforzinkning.

Konstruktionsstål, konstruktionsbeslag og øvrige stål emner 
overfladebehandles efter DS12944-2 i korrosionskategori C5-
M. (”høj”) Varmforzinkningen med min. 200 µm.
 (Rustfrie komponenter, bolte m.m. udføres i kvalitet AISI316.)

Træ overholder EU’s tømmerforordning (EUTR) og leveres FSC
eller tilsvarende for bæredygtig produktion og skovdrift.

SHORES/ EN FÆLLES IDENTITET

Generel beskrivelse for de 5 nedslag



BAGENKOP BUKKEMOSE LOHALS RUDKØBINGBAGENKOP - STRAND
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RUDKØBING/ DÆKKET 
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DÆKKET / RUDKØBING

SUP Kajak Dykning Lystfiskeri Svømning Sejlads Sauna
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RUDKØBING/ DÆKKET 
Oversigtstegning 1:1000



ARKITEKTUR

DÆKKET placerer sig i på den nordligste molearm, med 
lystbådhavnen som nærmeste nabo, og med udsigt over 
Langelandsbroen og bugten. Selve bygningen lægger sig 
oven på terrænnet og eksisterende stensætning op ad 
adkomstvejen.

DÆKKET består, udover omklædning, sauna, klublokale, 
også af en stort depotrum med tilhørende pusleplade, 
tæt på eksisterende flydebro ved slæbestedet ved 
sejlklubben. Således disse kan drage nytte af hinanden.

Trapper og ramper fører fra bygningen ved til vandet og 
giver mulighed for let adgang for alle de vandaktiviteter, 
DÆKKET skal understøtte.

De eksisterende grillhytter på molen nedlægges og en 
af dem indarbejdes i SHORES’s design ved siden af og i 
relation til DÆKKET.
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Referencer & Beskrivelse



RUDKØBING/ DÆKKET

Solnedgang over Dækket
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Stige

Stige

Trappe

Trappe ned i vandet

Stige

Stige

Stige

Stige
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Sauna 
20 m²

Omklædning
20 m²

Omklædning
20 m²

Teknik

HC
5 m²

Info-center/
klublokale

30 m²

Depot 
30 m²

Rampe 
m. værn

Rampe

Rampe 
m. værn

Flydebroer 
iht. 

Bruger oplæg

Redningsvej

Cykel P

Pusleplads

Toilet
5 m²

Forrum med 
brus

Svømmebaner

Skydedøre

Trappe

Plan 1:200



RUDKØBING/ DÆKKET

Det nære miljø omkring Dækket
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Facader 1:200

Sydfacade

Nordfacade



RUDKØBING/ DÆKKET - FØR

Sydfacaden set fra lystbådehavnen



/ 15RUDKØBING/ DÆKKET - EFTER

Sydfacaden set fra lystbådehavnen



RUDKØBING/ DÆKKET - FØR

Udsigt fra Langelandsbroen
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Udsigt fra Langelandsbroen



DÆKKET

Omklædning, 
klubhus etc.

Svømmebaner Flydebro

Snit 1:100

RUDKØBING/ DÆKKET 
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NORDSTRAND - LOHALS/ HYTTEN



HYTTEN / NORDSTRANDEN

SUPKajak Kitesurf LystfiskeriSvømning WindsurfSauna
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Eksist. dige

Eksist. dige

Eksist. d
ige

Optageligt
 modul SOLPLADS

FJERNES

/ 21NORDSTRAND - LOHALS/ HYTTEN 
Oversigtstegning 1:1000



ARKITEKTUR

HYTTEN placerer sig i tilknytning til den eksisterende 
toiletbygning på den vestlige side af ankomstvejen fra 
Lohals havn. 

Med sauna for enden, med panorama udsigt over havet, 
og opholdsrum med køkken, bidraget HYTTEN til både 
samværd og formidling. 

På den anden side af diget etableres en let svævende 
badebro med et udsigtspunkt - Solnedgangsplinten.

Det etableres depot i den østlige ende af bygningen. Til 
opbevaring af grej og andet relevant.

NORDSTRAND - LOHALS/ HYTTEN 
Referencer & Beskrivelse



BYGNINGS AFSLUTNING

BYGNINGS AFSLUTNING
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Ankomstfacade med stranden i baggrunden



Teknik
4m²

NORDSTRAND - LOHALS/ HYTTEN 

Eksist. dige

FJERNES

Eksist. dige

Eksist. dige

Rampe

Rampe

Sauna m. 
forrum
20m²

Toilet og 
omklædning

13m²

Eksist. toiletbygning

Toilet og 
omklædning

14m²

Indendørs
ophold m. 

tekøk.
27 m²

Depot

Rampe

Badebro

Depot til 
natur-

formidling
10m²

N

V

S

Ø

Skydedøre

Plan 1:200

Udendørs 
brus

SOL DÆK
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På vej til vandet 

TOILET



NORDSTRAND - LOHALS/ HYTTEN 

BYGNINGS AFSLUTNING

BYGNINGS AFSLUTNING

BYGNINGS AFSLUTNING

BYGNINGS AFSLUTNING

Facader 1:200

Sydfacade

Nordfacade



SOLPLADS
FJERNES
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Solnedgangsplinten



NORDSTRAND - LOHALS/ HYTTEN 

Snit 1:100

HYTTEN

Eks. toiletbygning

Eks. dige
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BAGENKOP/ SPRINGET



SPRINGET / BAGENKOP

SUPKajakDykning

Lystfiskeri SvømningSejlads

Sauna

Windsurf

Kitesurf
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Multibane

Klatrevæg

Udsprings-
tårn Det gamle færgeleje

AKTIVITETS-
BRO

Affald

Pæle

Cykel P

Vinterbadeklub m.

platform + sauna

UDSPRINGSTÅRN 
RYKKES TÆTTERE 
PÅ BYGNING

%

/ 31BAGENKOP/ SPRINGET 
Oversigtstegning 1:1000



ARKITEKTUR

SPRINGET placerer sig i det gamle færgeleje, på 
kajkanten, med ryggen mod eksisterende stensætning 
mod nord. Faciliteterne udnytter de eksisterende 
rammer både hvad angår vanddybde, eksisterende 
konstruktioner på stedet og stensætningen.

Omkring de sydvendte trappeanlæg og basinner 
givers der mulighed for forskellige aktiviteter via fx. 
aktivitetspæle, udspringsniveauer og flydebroer.

Der er etableret faciliteter for udspring i alle højder, helt 
op til 15 m - fra flydebro til kajkant til tårnets top.

Udspringstårnet bygget op som en let og luftig 
konstruktion, hvor vinden kan få lov til at passere 
uhindret igennem, for ikke at ændre på vindforholdene 
for surferene i bugten.

BAGENKOP/ SPRINGET 
Referencer & Beskrivelse



UDSPRINGSTÅRN 
RYKKES TÆTTERE PÅ 
BYGNING

/ 33BAGENKOP/ SPRINGET 
Kig fra multibanen 



BAGENKOP/ SPRINGET 

Sauna m. 
forrum
20m²

Omklædning 
20 m²

Omklædning 
20 m²

Depot
30m²

Klubhus/
mødelokale

40m²Toilet
5m²

HC
5m²

Rampe

Stige

Stige

Stige

Stige
Stige

Trappe ned 
i vandet

Stige

Rampe

Svømmebassin / vand-kravlegård

Udsprings-
tårn

Teknik
10 m²

Adgangsvej

Udspring 
1.5 m

Udspring 
2.5 m

N

V

S

Ø

Skydedør

Pæle

Stige

Rampe

Udendørs 
brus

Pusleplads

Plan 1:200

UDSPRINGSTÅRN 
RYKKES TÆTTERE 
PÅ BYGNING

AKTIVITETS 
BRO
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BAGENKOP/ SPRINGET - EFTER

UDSPRINGSTÅRN 
RYKKES TÆTTERE PÅ 
BYGNING
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Facader 1:200

BAGENKOP/ SPRINGET 

Sydfacade

Nordfacade

UDSPRINGSTÅRN 
RYKKES TÆTTERE PÅ 
BYGNING

UDSPRINGSTÅRN 
RYKKES TÆTTERE PÅ 
BYGNING



BAGENKOP/ SPRINGET 
Sommeraften på broen

UDSPRINGSTÅRN 
RYKKES TÆTTERE PÅ 
BYGNING
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Snit 1:100

BAGENKOP/ SPRINGET 

SPRINGET

Flydebro på 
pæle

Flydebro på 
pæle

Omklædning, 
klubhus etc.

Aktivitets pæle



BAGENKOP STRAND/ BOARDWALK
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BOARDWALK/ BAGENKOP

SUPSvømning Windsurf Kitesurf



BAGENKOP STRAND/ BOARDWALK 

Formidling

Pumpestation

Rampe

Rampe

Eksisterende
 badebro

N

V

S

Ø

Oversigtstegning 1:1000

Adgangsbro med
 tilgængelighed

Rampe



ANTAL MODULER 
FORMINDSKES

/ 43BAGENKOP STRAND/ BOARDWALK

Set fra ankomsten - med stranden og havnen i baggrunden



ANTAL MODULER 
FORMINDSKES

BAGENKOP STRAND/ BOARDWALK

Set fra stranden
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Adgangsbro med
 tilgængelighed
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Ø

20 m²

Ophæng af våd-
dragter

Plan 1:200

FORDMIDLING GØRES SMALLERE 
OG ANTAL MODULER 
FORMINDSKES



BUKKEMOSE/ LOUNGEN
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BUKKEMOSE / LOUNGEN

Lystfiskeri UV-jagt
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Vold

Vold

Madpakkehus

Slæbested

Parkering
BYGNING MINDSKES
OG RYKKES HEN TIL 
SLÆBESTEDET

BUKKEMOSE/ LOUNGEN 
Oversigtstegning 1:500



ARKITEKTUR

Denne pavillion til UV-jagt placeres for enden af 
eksisterende slæbested, bag diget.
Bygningen er udelukkende uopvarmet og fremstår helt 
åben og let tilgængelig. Let hævet over terræn på kanten 
af eksisterende parkering og med udsigt ud over havet.

Bygningen understøtter de behov, der vil være i 
forbindelse med UV-jagt, og er i sig selv en mere en 
funktion end en bygning.

Der tages højde for den dominerende vindretning fra 
sydvest, så der altid er læ at finde et sted i pavillionen.

Der etableres et toilet. Det skal afklares i den videre 
proces om det er et muldtoilet, eller der graves til kloak 
og evt. el.

/ 49BUKKEMOSE/ LOUNGEN 
Referencer & Beskrivelse



BYGNINGS AFSLUTNING
Et modul fjernes

BYGNINGS START
Et modul fjernes

BUKKEMOSE/ LOUNGEN 
Set fra vandkanten
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Plan 1:100

BUKKEMOSE/ LOUNGEN 

Toilet
5m²

Renseplads

Info

Natur og formid-
lingsområde

N

V
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Ø

Ophængs kroge
 til blybælter m.m.

Affald

Lockers

Bålplads

Rist

Bord + opbevaring til harpuner

Vold

Slæbested

Affald

BYGNING RYKKES HEN 
TIL SLÆBESTED

30 m²



BUKKEMOSE/ LOUNGEN 
Ankomst fra P-pladsen

BYGNINGS AFSLUTNING
Et modul fjernes

BYGNINGS START
Et modul fjernes
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Facader 1:200

Østfacade

Vestdfacade



BUKKEMOSE/ LOUNGEN 
Ophold i læ for blæsten og regnen, med udkig over vandet 

BYGNINGS START
Et modul fjernes



LOUNGEN

Eks. parkeringEks. digeBålplads

Eks. slæbested
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Snit 1:100


