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’Dersom Sandflugten ikke havde ødelagt saa meget af Thye, og Jordbunden var overalt saa god, som den er paa nogle Steder,
saa kunde det maaskee regnes iblant Danmarks bedste Provindser.
Men mere paafaldende Forskiellighed af Jordsmon paa saa liden Afstand findes nok faa Steder.
En Strækning af Sandbakker eller Klitter langs med Havet paa en halv eller heel, indtil halvanden Miils Brede,
frembyder det fæleste Syn, man kan forestille sig. Ved at overskue disse, for det meste nøgne og uhyre store Sandklitter,
troer man sig hensat midt i Arabiens Sandørkener.
Paa den anden Side derimod, ved Liimfjorden, frembrydes saa smukt et Syn, som man kan vente sig i et skovmanglende Land.
Bierge har Landet vel ikke; men noget bakket, eller i det mindste bølget, er det overalt.
Liimfjorden, som paa den ene Side omgiver Landet, inddæmmes i Almindelighed allevegne med en temmelig brat Brink.
Overskuelsen af denne Fjord, saavelsom af de hyppige Søer og rige Kornmarker,
er paa den ene Side og midt i Landet saare behagelig.
Dersom Sandklitterne paa den vestre og nordre Side ikke gav Landet en saa ublid Skikkelse, saa ville Vesterhavet,
som paa den Side omgiver Landet, med de talrige Skibe, som derpaa ofte vise sig, ogsaa have sin Behagelighed.’
Pastor Knud Aagaard, 1802
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DEN SAMLEDE INDSATS// Baggrund

Resumé

Thisted Kommune udskrev i september 2017 en arkitektkonkurrence med navnet ’Cold Hawaii Inland’. Den
overordnede vision med konkurrencen var at udvikle
Thy som et nationalt center for vand- og friluftsaktiviteter på tværs af Thy,
Spektrum Arkitekter vandt sammen med NORRØN og
ISC rådgivende ingeniører konkurrencen med forslaget
’Streger i Landskabet’.
Henover sommeren og efteråret 2018 er konkurrenceforslaget blevet tilrettet og kvalificeret igennem dialog
med udvalgte fonde, Thisted Kommune og Rasmus
Johnsen, der som konsulent for kommunen har bidraget med uvurderligt lokalkendskab.
Interessenter og brugere fra en lang række foreninger
er blevet inviteret med ind i det arkitektoniske maskinrum og har med deres ekspertviden været med til
at kvalificere projektet.
Nærværende dispositionsforslag beskriver den samlede indsats, det samlede arkitektoniske greb og gennemgår de landskabelige indgreb: Bygholm, Vandet
Sø, Vilsund og Doverodde samt ’Den Blå Løber’ med
den rekreative forbindelse, Dragsbæk, Søbadet og
Synopal Havn.
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Thisted Kommunes vision
I februar 2017 udarbejdede Thisted kommune en rapport
om stedets potentialer. I denne rapport blev der peget på
en række faciliteter og steder langs fjordens kyst, der skulle
udvikles og promoveres.
Thisted Kommunes kommunalbestyrelse godkendte den
19. april 2017, at der blev udarbejdet en arkitektkonkurrence i form af et totalrådgiverudbud som begrænset udbud.
Totalrådgiverudbuddet tog afsæt i planer og visioner fra
Thisted Kommune samt interviews af interessent- og brugergrupper.
Thisted Kommunes ambition med projektet Cold Hawaii
Inland er at skabe et fremtidssikret og attraktivt rekreativt
miljø som en vanddestination, der dels kan understøtte
udviklingen af en moderne købstad, der er attraktiv at bo
i og besøge, men som også fungerer som et mekka for
vandhunde i alle aldre – bredde som elite - der skaber et
godt supplement til og bro for de aktiviteter, der er at finde
andre steder i Thy.
Visionen er at Cold Hawaii Inland med hot spots ved Vandet
Sø, Vildsund, Doverodde, Thisted og Øsløs, skal binde vandog sportsaktiviteter langs Limfjorden sammen med Klitmøller og Cold Hawaii.
Med navnet Cold Hawaii Inland er det derfor visionen at
koble Vesterhavets aktiviteter på tværs af Thy, via Vandet
sø, til de mere rolige vande i Limfjorden.

Konkurrenceopgaven
Overordnet set var konkurrenceopgaven at:

•

Styrke den skarpe samlende fortælling om Thy som nationalt centrum for vand og friluftsaktiviteter / den røde
tråd der løber gennem hele Thy og forbinder oplevelser og
aktivitetsmuligheder fra hav til fjord.

•

Udarbejde en designmanual der sikrer, at de tiltag der
udføres, alle er med til at understrege en fælles identitet samt sikre, ’at her er noget at besøge’ på linje med
eksempelvis Margueritte-ruten. Designet skal stå så
tydeligt i alle tiltagene på de forskellige geografiske lokaliteter, at ingen er i tvivl om, at nu er de kommet til Thy.

•

Sikre det faglige helhedssyn og forståelse der sikrer, at
målgrupperne har en optimal før, under og efter oplevelse, når de bruger en given facilitet.

•

Skabe faciliteter til en række nye vand- og friluftsaktiviteter. Faciliteterne skal være let genkendelige og skalérbare afhængig af om de er et ”Vindskur” til Kitesurfere
i Øsløs, en omklædnings- og bade facilitet til surfere på
Vandet sø, eller om det er et multifunktionelt hus på
Sydhavnen i Thisted.

•

Skabe sammenhæng mellem de forskellige faciliteter.

•

Skabe mulighed for at afholde større events.

•

Skabe mulighed for at samme faciliteter bruges af flere
målgrupper.

Vinderforslaget
Vinderforslaget ’Streger i landskabet’ er et bud på, hvordan
de enkelte spots skal udformes således at de ikke alene er
enestående konceptuelt, men også som særlig arkitektonisk
attraktion. Hvert spot bliver letgenkendeligt, i form af en
række lævægge, nemlig ’streger i landskabet’.
Et dommerpanel bestående af medlemmerne af Erhvervs-,
Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt en repræsentant fra Friends of Cold Hawaii
samt to uvildige arkitektfaglige dommere står bag valget af
forslaget ’Streger i landskabet’ som vinderforslaget. Forslaget, der var udarbejdet af Spektrum Arkitekter, NORRØN og
ISC ingeniører, blev godkendt af en enig kommunalbestyrelse.
Uddrag af dommerbetænkningen:
’Med projektet ’Streger i landskabet’ vil Thy i fremtiden kunne
tilbyde flere unikke steder, som lige netop kun er til stede i
og omkring Limfjorden, som rekreative landskaber eller som
brugslandskaber. Med ’Streger i landskabet’ kan destinationerne blive til interessante turistmål, med attraktive naturværdier,
som kan blive Fremtidens Thy - et rekreativt rum for ALLE,
på kanten eller på vandet. Projektet har formået at indtænke
store sammenhænge; destinationerne og landskabet bliver tilsammen ’et hele’, som vil kunne være overskuelig, inkluderende
og samlende for Thy.

Omfattende brugerinddragelse
Interessenter og brugere fra en lang række vandsportsrelaterede foreninger er af flere omgange blevet inddraget i projektudviklingen, hvor de med deres ekspertviden har været
med til at udfordre og kvalificere forslaget. På den måde har
rådgivergruppen fået vigtig og meget brugbar information og
brugerne har fået ejerskab til projektet. Det betyder samtidigt at de enkelte projekter er blevet forankret lokalt.
Som konsulent for Thisted Kommune har Rasmus Johnsen
bidraget med lokalkendskab. Rasmus har desuden bidraget med
værdifuldt forhåndskendskab til projektet og de mange forskellige vandrelaterede aktiviteter, via sit indgående arbejde med
’Potentialeanalyse’, februar 2017.
Desuden har der været forhåndsdialog med Thisted Kommunen
angående myndighedsforhold. Umiddelbare kommentarer og
forbehold er ligeledes blevet inkorporeret i det omfang det var
muligt i denne fase. Egentlig myndighedsbehandling og mulig
tilretning som følge heraf vil først finde sted i forbindelse med
udarbejdelse af projektforslag.

Projektet Streger i landskabet rummer lang levetid og robusthed. Projektet er visionært – og det har arkitektoniske ambitioner.’
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DEN SAMLEDE INDSATS// Vision

Thisted Kommune ser et særligt potentiale
i at skabe et fremtidssikret og attraktivt
rekreativt miljø som en vanddestination,
der dels kan understøtte udviklingen af
en visionær kommune med en moderne
købstad, der er attraktiv at bo i og besøge,
men som også fungerer som en magnet for
vandentusiaster i alle aldre – bredde som
elite – der skaber et godt supplement til de
aktiviteter, der er at finde andre steder i Thy.
Igennem en årrække har der nationalt set
været en stigende interesse for aktiviteterne
i og omkring vandet. Derudover viser
der sig i øjeblikket en stigende interesse
for landaktiviteter som mountainbike,
orienteringsløb, maraton, triatlon og
lignende aktiviteter.
Cold Hawaii er et af landets bedste brands
og med sine mange surfspots langs
vestkysten fra Agger til Hanstholm, er der
allerede nu et meget levende og bredt miljø
inden for området.
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Med navnet Cold Hawaii Inland er det visionen
at skabe et nationalt centrum for frilufts- og
vandaktiviteter i Thy og koble Vesterhavets
aktiviteter via Vandet Sø på tværs af Thy til
de mere rolige vande i Limfjorden. Denne
vision virker mulig, idet:

Cold Hawaii Inland indsatsen anerkender at
vandet og kysten er det største stedbundne
potentiale i Thisted Kommune. Ambitionen
er at udnytte dét potentiale og understøtte,
formidle og skabe sammenhæng mellem
aktiviteter langs vandet i kommunen.

• Thy har de landskabsmæssige og
maritime kvaliteter, der giver oplagte
muligheder for at skabe helt særlige
faciliteter og oplevelser inden for friluftsog vandaktiviteter.

Cold Hawaii skal, med Cold Hawaii Inland
indsatsen, udvides fra at være en niche
centreret omkring surfing til at omhandle
et langt bredere publikum og dermed en
mere gennemgribende oplevelse af Thy som
samlet aktivitets- og oplevelsesrum.

• Thy har de naturmæssige herligheder –
hav – fjord – søer – åer – og storslåede og
varierede landsskabstyper.
• Thy har en lang række foreningstilbud,
der igennem en længere årrække har
udvist flotte initiativer inden for First
mover-aktiviteter.
• Thy har også en række gode miljøer og
faciliteter, der allerede nu understøtter
disse aktiviteter.

Cold Hawaii og Cold Hawaii Inland er således
ikke to forskellige ting. De hænger sammen
og supplerer hinanden.

Blandt mange forskellige aktiviteter er
der ved Vandet Sø i 2016 etableret en bro,
der gør det nemmere for junior surfere at
komme til vandet og øve windsurfing.
Og i en nedlagt industrihavn, ’Synopal’ i
Thisted er der i 2014 etableret et anlæg for
wakeboard; Thy Cablepark. Her har lokale
ildsjæle skabt et populært og velbesøgt
hvor det er muligt at blive trukket efter et
kabel. Det er nemmere og mere sikkert for
især begyndere end fra en motorbåd og
betyder at flere kommer igang med sporten.

Samlet set er der unikke
muligheder for at skabe et
nationalt centrum for frilufts- og
vandaktiviteter i Thy.

Bygholm
Vandet Sø
Synopal
Sydhavnen Havn
Søbadet
Dragsbæk

Thisted

Vilsund

Krik

Doverodde
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DEN SAMLEDE INDSATS// Nationalt centrum for frilufts- og vandaktiviteter
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Dykning
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Wakeboard
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Paddle

Sejlads

Svømning

Windsurf

Vinterbadning

Natur/Friluftsvejledning

Sauna

Fitness

Fuglekiggeri

Legeplads

Kultur

Den traditionelle idrætshal
Mange aktiviteter centraliseret og samlet under ét tag

Nationalt centrum for frilufts- og vandaktiviteter
Visionen er at samle og understøtte en række frilufts- og
vandsportsaktiviteter i Thy. Det samlede greb er at ’sprænge’ den traditionelle idrætshal og i stedet betragte hele
Limfjordskysten som én stor idrætshal; et udendørs aktivitets- og oplevelsesrum på kanten mellem land og vand.

Spots langs Limfjorden
Limfjordens kyst er alsidig og varieret. Den bugter sig på
forskellige måder og danner vige, bugter, bredninger og
sunde med forskellige strøm- og bølge- og vindforhold.
Disse stedspecifikke forhold betyder at forskellige steder
langs kysten indbyder til forskellige vandsportsaktiviteter.

De forskellige vandsportsgrene sættes på linje med
’gængse’ idrætsgrene og betragtes som en række tilbud,
der tilsammen danner en bred vifte af vandaktivitetsmuligheder for både eliten og bredden.

Bygholm er fx. perfekt til kitesurfing og Vandet Sø er
perfekt til windsurf osv. Brugerne har gennem årene
naturligt ’peget’ på hvilke spots, der egner sig til den
specifikke sport.

Ved at vende vrangen ud på foreningshuset bliver de
respektive sportsgrene i højere grad synliggjort for den
nysgerrige betragter, der ikke nødvendigvis fysisk tager
aktiv del i sporten.

Cold Hawaii Inland indsatsen ønsker således at tage afsæt i eksisterende brugergrupper, foreninger og aktiviteter, der udspiller langs kysten og understøtte dem med
faciliteter, der gør det lettere og mere attraktivt for både
nybegynderen og den erfarne at kaste sig ud i de mange
forskellige vandsportsmuligheder.

Cold Hawaii Inland
Mange aktiviteter under samme paraply spredt ud over en hel region

Barren skal sænkes
Derudover er det også ambitionen at formidle de mange
forskellige vandsportsmuligheder, så endnu flere får øje
på mulighederne og får lyst at prøve de forskellige tilbud
på egen krop. Dette kræver i forhold til nogle idrætsgrene at ’barren sænkes’, så det ikke føles som umulige
bjerge at bestige. For nogle vil fx wakeboard eller kitesurfing virke helt uoverskueligt og frygtindgydende for
andre vil det måske være vinterbadning, der er for stor
en udfordring.
Med Cold Hawaii indsatsen sænkes barren og de forskellige vandsportsmuligheder rækker ud til en større
målgruppe via fysiske tiltag, formidling og evt. via nye
organisationsformer.

Cold Hawaii Inland for alle
Generelt udvikles alle spots med fokus på både de primære aktiviteter men i høj grad også ’følgeaktiviteter’,
for passive gæster, andre familiemedlemmer, nybegyndere og i det hele taget ’bredden’. Således understøttes alle primære aktiviteter med opholdsfaciliteter og
sekundære aktiviter og til lands og til vands. Eksempelvis er kajak og stand up paddle aktiviteter, hvor man
ofte bevæger sig langs kysten mellem forskellige spots,
hvorfor der flere steder gøres simple tiltag for at indbyde
til og facilitere denne følgeaktivitet.
Med ønsket om at nå bredt ud og invitere nye brugere
nærmere, formidles alle aktiviteter og tilbud som en
samlet indsats, med fælles grafisk identitet, så det samlede CHI fremstår som en overskuelig helhed. En samlet
pakke henvender sig til en bred målgruppe.
Således er det en samlet ambition at de enkelte spots udvikles så de fremstår som sociale mødesteder, der fremmer nye fællesskaber på tværs af køn, alder og niveau.
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DEN SAMLEDE INDSATS// Thy’s DNA // Landskabet
Landskabet _ kontrasternes egn
‘Man kan sige, at Thy vender ryggen mod vest og ansigtet mod øst. Ude vestpå ligger det toppede, urolige
land, hvor kun få mennesker færdes og som kun begejstrer dem, der hverken skal tjene deres brød i den magre
jord eller hente deres gevinst fra havet. Hvor anderledes
er det ikke mod øst. Her ligger landsby ved landsby, og
her er velholdte gårde og fine afgrøder, for jorden bliver,
hvor den er.’
Viggo Hansen, professor i kulturgeografi.
Overordnet findes der to landskabsrum i Thy. I den
vestlige side findes flyvesandets rum, flankeret af
Vesterhavet. Havbunden hævede sig og vestenvinden
førte flyvesand med, som formede klitter, sandbakker
og klitheder. Naturens vildskab på vestsiden har skabt
barske levevilkår men udgør samtidig en stor rekreativ værdi for fastboende og besøgende. Flyvesandets
grænse aftegner skarpt skellet til landskabsrummet i
den østlige side.
I den østlige side findes moræne- og fjordlandskabets
rum: et frodigt og bølgende bakkelandskab, beboet,
tæmmet og opdyrket, og flankeret af Limfjordens
sunde og bredninger. Som de utallige gravhøje stadig
viser, har mennesket altid fundet at den østlige del af
Thy var et fantastisk sted at slå sig ned. Omgivet af
rige fiskevande og en naturlig frugtbar dyrkningsjord
har levevilkårene her været udmærkede, når man ser
bort fra havgusen og den rå vind fra vest.
Det unikke kontrastfulde landskab i Thy, med store
variationer på tværs skaber en unik ramme for friluftsaktiviteter på land. Vandring, løb, cykling, ridning, fuglekiggeri mm. er blot nogle af de aktiviteter, som Thy’s
storslåede og varierede landskab indbyder til.
Vandlandskabet _ vildt og mildt
Vandene, der omgiver Thy, har gennem tiderne været
allestedsnærværende og identitetsskabende for Thy.
Vesterhavet omgiver Thy på den ene side, og Limfjorden på den anden. Ved Thys vestkyst har man gennem
århundreder levet med havet som både ven og fjende.
Skudefarten og kystfiskeriet krævede et hårdført folk
med dristigt sind og skabte en særligt udholdende
mennesketype, med en fælles identitet, der knytter sig
til Vesterhavets voldsomme og vilde natur.

De rekreative vandaktiviteter som bølge-, vind-, paddle-, og kitesurfing, der har fundet vej til Cold Hawaii i
de seneste årtier er ikke for sarte sjæle, men tiltrækker
eliten af vovehalse, der opsøger vindens og vejrets
voldsomme kræfter og ikke står tilbage for en uforudsigelig udfordring.
Sammenlignet med Vesterhavet forekommer Limfjordens vandlandskab helt anderledes mildt og rolig.
Limfjordens bredningerne blev dannet af Indlandsisen, sundene blev skabt af smeltevandsfloder og der
opstod et kringlet vandlandskab omkranset af det
bølgede morænebakkeland. Cold Hawaii Inland indskriver sig i dette vandlandskab. Vandlandskabet var
tidligere en hovedfærdselsåre med livlig skibstrafik,
med købmænd og krejlere, der sejlede og handlede fra
punkter langs kysten.
Limfjordens roligere vand gør Thys østkyst til en ideel
base for udøvelse og udvikling af en lang række rekreative vandaktiviteter, som ikke kun er for eliten, men
som også henvender sig bredere til fx nybegyndere
og familier med sine mere beherskede og tæmmede
oplevelsesmuligheder.
Vinden _ herskende naturkraft
‘Salten kom med vinden fra havet og sved alt det grønne bort og krogede enhver vækst. Alle gårdene skuttede
sig som heste på marken i uvejr, med rumpen mod
vinden, side om side.’
Kvinderne fra Thy, Maria Helleberg.
Den barske vestenvind er stort set altid nærværende i
Thy: Den har skabt og præget landskabet, ligesom den
i høj grad har påvirket menneskene og byggeskikken i
egnen. Traditionelt vendte man fx gavlene mod vest,
for at mindske påvirkningen af vinden på bygningerne.
Og langs marker plantede man levende hegn, som giver læ, forbedrer vækstvilkår for afgrøderne og mindsker erosion og sandflugt.
Vinden i Thy er en dominerende naturkraft, der sætter
sanserne i spil. Man kan mærke dens mageløse styrke,
når den pisker ens krop. Man kan dufte havet i vinden,
og smage saltet, som den fører med sig. Man kan høre
den ruske i træerne eller hviske i sivene. Man kan se
vinden i de krogede træer, der læner sig mod øst.

Vinden i Thy kommer overvejende fra vest, med kraftigere vind overvejende fra sydvest om vinteren, som
drejer mod vest og nordvest henover foråret og sommeren. Om efteråret afveksles der også med vind fra
andre retninger, dog sjældent fra nord.
Himlen – lys og mørk
Lyset har særlig magt i Thy. De åbne vidder, vinden og
lyset giver en fornemmelse af, at der er højt til loftet i
Thy. Vandlandskabets horisontale lagdeling og spejlinger understreger den høje og storslåede himmel, der
byder på de smukkeste naturoplevelser, hver eneste
dag og hver eneste nat. Det store himmelrum indbyder
særligt til at iagttage skyernes bevægelser, deres uendelige mange former i samspil med vinden, og deres
farver i samspil med solen. Man kan følge vejrskift,
opleve lys- og farvefænomener, og opsøge solopgange
ved Limfjorden og nedgange ved Vesterhavet.
Nattehimlen er også særlig smuk her. Store dele af Thy
er praktisk uden lysforurening, som gør det til en af de
steder i landet, hvor nattehimlen kan opleves allerbedst. Når natten falder på, kan nattehimlen opleves i
al sin mørke skønhed. Blikket kan rettes opad og søge
efter utallige stjerneformationer, få øje på den lysende
mælkevej, tælle stjerneskud eller beundre det blege
månelys.

‘Ingen andre steder i Danmark har
man, som i Vestthy, så stort et
sammenhængende område, hvor
to så forskellige landskabstyper
mødes; mod vest ligger det magre
klitlandskab med parabelklitter,
værnskove og et specielt kystfiskeri,
mod øst det frodige, velopdyrkede
morænelandskab’.
Naturfredningskommissionens
betænkning
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DEN SAMLEDE INDSATS// Thy’s DNA// Thyboens tilpasning til naturen
Thyboerne_underlagt naturens præmisser
Fra tidlige tider har livet i Thy været underlagt naturens
vold som en uomtvistelig præmis – på godt og ondt. Det
ligger dybt i Thyboens bevidsthed at naturen udgør en
fantastisk generøs ressource i form af fede lerholdige
jorde, der har skabt et succesfuldt landbrugssamfund
indenlands og mod øst, mens de omkringliggende farvandene har brødfødt mange gennem fiskeri, og søvejen
som transportrute har skabt rigdom gennem handel.
Samtidig med at naturens ressourcer har skabt dette
livsgrundlag, har vindens rasen og sandflugten fra vest
gjort landbrugets vilkår svære og lagt landsbyer øde. De
selvsamme farvande, som har dannet livsgrundlaget for
fiskerne, har også været det store uforudsigelige hav,
som på kort tid kunne gå fra at være sejlbart til at være
et inferno, der slugte alt og alle, og gjorde børn faderløse
og kvinder til enker. De store drukneulykker satte ar på
folkesjælen og prægede lokalsamfundet, og fortællingerne herom er nedarvet gennem generationer.
Den nøjsomme Thybo og fællesskabet
Livet som både fisker og landmand har været nøjsomt,
og sammenhold i de små samfund har været afgørende
for overlevelsen. Som nødvendige foranstaltninger for
overlevelse har man stået sammen og fået meget ud af
lidt.
I kølvandet på drukneulykkerne blev en signalmast sat
op i Klitmøller i 1889. Signalmasten blev brugt til at
kommunikere med fiskerne ude på havet. Thyboerne på
land havde hele tiden øjnene på vandet. De satte kurve
eller lanterner op i masten for at signalere om kraftige
storme, en opfordring om at vende hjem, eller om at
redningsbåde var på vej.
Ligesom kulturen og livets gang er rundet af naturens
kræfter, er de byggede miljøer synlige eksempler på en
nøjsom organisering i forhold til vindens rasen. For at
undgå for meget vindpåvirkning var det eksempelvis almideligt at bygge længehuse med gavlen orienteret mod
den herskende vind fra vest. Vinduerne var ofte små,
taget halvvalmet og tagkonstruktionen var ofte udført
indenfor de tykke beskyttende ydermure - væk fra det
hårde klima.
Bygningskulturen udgør en nøjsom og stedspecifik tilpasning til naturens præmisser opnået gennem generationer af erfaring og håndværksmæssig specialisering.
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Omstillingsparathed og opportunisme
Fra tidlige tider, hvor man har været nødsaget til at
flytte landsbyer østpå grundet sandflugt, har det været
indlejret i Thyboernes bevidsthed at de barske naturforhold ved en enkelt hændelse kan være altødelæggende,
og omstillingsparathed har ofte vist sig som en præmis – ofte på opportunistisk vis udnyttet til at skabe en
bedre situation end før.
Et af de bedste eksempler på denne omstillingsparathed
indtræffer ved en stormflod i 1825, hvor Agger Tange
bryder sammen, og skaber en kanal mellem Nordsøen og
Limfjorden, der på denne tid var et lukket farvand. Dette
skabte en passage til Limfjorden, der efterhånden blev
bred nok til at store skibe kunne sejle fra Limfjorden og
ud på åbent hav. Således var der åbent for international
handel med Norge og England via søvejen. I 1840 anlagde man Thisted Havn, hvilket var startskuddet til at den
indtil da undseelige landsby gennem et halv århundrede
løftede sig til en driftig købstad.
Fjordfiskeriet var på denne tid sparsomt i Limfjorden,
og blev udfordret med bruddet på Agger Tange, idet
gennemstrømning og saltindholdet i fjorden ændredes
markant. Efterhånden indtog havets flora og fauna
Limfjordens marinekultur. Først en katastrofe for de, der
erhvervede sig som fjordfiskere, da deres primitive fiskerimetoder ikke var egnet til den nye situation, men med
anlæggelsen af Thisted Havn var vejen også banet for
fiskeri fra større både. Denne omstilling satte for alvor
gang i fjordfiskeriet og fiskerne var en stor del af Thisted
havnemiljø.
Sammenfaldet med Thisteds udnyttelse af katastrofen,
der blev en mulighed, og den industrielle revolutions
indtog i Danmark, blev der skabt grobund for helt nye
erhvervsmæssige muligheder, hvilket mange Thyboer
gennem en kløgtig iværksætterånd udnyttede til deres
fordel.
Da kanalen til Nordsøen mod århundredeskiftet gradvist
sandede til, og den internationale søfart ikke længere
var muligt, havde Thistedboerne anlagt jernbanestrækninger, der fordrede landfast forbindelse til andre markeder både nationalt og i Tyskland.

Sammenhold og forening
I 1866 oprettes Danmarks første brugsforening i Thisted.
Det skulle blive startskuddet til den landsdækkende
andelsbevægelse, der skulle redde et dansk landbrug
i knæ, og sætte en ny organisatorisk dagsorden. To år
forinden havde Danmark tabt to femtedele af kongeriget
i krigen i Slesvig. Dette giver anledning til selvransagelse
og på landet har man begrænset tillid til den politiske og
akademiske elite i København, hvor nationalistisk storhedsvanvid og manglende snarrådighed havde kostet
så dyrt med både territoriel, materielle og ikke mindst
menneskelige tab til følge.
At andelsbevægelsen skulle udspringe fra Thy er ikke et
tilfælde. Det omstillingsparate og visionære folkefærd,
der historisk har været ualmindeligt dygtige til at stå
sammen, opfinder en, på dette tidspunkt, helt ny og
yderst demokratisk organisationsform langt fra magtens
centrum. Hjulpet af den industrielle revolution introduceres andelstanken også til udvikling af moderne produktions- og bearbejdningsformer til at servicere landbruget. Eksempelvis er slagterigiganten Tican i Thisted
opstået som andelssvineslagteri.
Det er på samme tid at Hedeselskabet forbedrer forholdene for landbruget blandt andet ved plantning af
læhegn og plantager til at beskytte det bagvedliggende
kulturlandskab. Thyboernes kendskab til vindens kræfter
har været altafgørende i denne forbindelse. Plantagerne
danner fuldt voksede skovarealer, som i dag udgør det
grønne bælte, der afgrænser Nationalpark Thy mod øst.
Cold Hawaii – Thyboen vender sig atter mod vandet
Mange samfundsstrømninger og rivende udvikling
foregår fra midten af 1800-tallet og frem. Med Thisteds
opblomstring som handelscentrum, industrialiseringen
og andelsbevægelsen, opstår nye eventyr for den altid
visionære og nytænkende Thybo.
Fiskeriet i Thisted udvikles og ekspanderes i starten af
1900-tallet, og med anlæggelsen af Hanstholm Havn i
1967 starter et nyt kapitel, hvor havet som ressource er
effektiviseret og industrialiseret til at udgøre Danmarks
største fiskerihavn, mens Thisteds fiskeri svinder ind.
Naturrens kræfter er ved hjælp af vind- og bølgekraft
vendt fra at være en ødelæggende faktor, til at udgøre
en enorm energiressource, og Thisted Kommune har
ambitioner om at være landets førende på vedvarende
energi.

I starten af 1980, begyndte de første windsurfere fra
Nordtyskland at vise sig ved Vestkysten. I 1989 skrev det
tyske windsurfing magasin ’Funboard’ artiklen ’Orkan vor
Klitmøller’. Med unikke forhold til wind- og paddlesurfing
blev Thy et tilløbsstykke, og flere Thyboer tog efterhånden også surfing til sig. Selvom det i mange år foregik på
græsrodsniveau, blev der skabt et stærkt internationalt
brand for Klitmøller som Cold Hawaii.
Thyboen har indenfor de seneste årtier fundet et nyt
blik mod vandet, ikke blot som en ressource, der er
nødvendig for overlevelse, men nu som en ressource for
rekreation og aktiv udfoldelse. Det er oplagt at den altid
omstillingsparate Thybo griber chancen for at udvikle
Thy som Danmarks førende destination indenfor vandsport.
Thy ligger stadigt langt fra hovedstaden og magtens
centrum, men Thyboen nægter at påtage sig udkants
stigmatiseringer, og vender det i stedet til sin fordel.
Nationalpark Thy’s enestående natur og Cold Hawaii
som succeshistorie, skabes både turisme, tilflytning og
bosætning mod alle odds.
Cold Hawaii Inland er det oplagte næste kapitel til
at udvikle denne succeshistorie og skaber rekreative
vandsportsaktiviteter, der ikke blot er for de hårdeste
vandhunde, der tør give sig i kast med de frygtindgydende bølger ved Klitmøller, men udvider paletten af mangfoldige vandsportsaktiviteter for både nybegyndere og
børn, internationale som lokale, på de mere rolige vande
på indlandssøer og de østvendte kyster mod Limfjorden.
Thyboens blik mod vandet styrkes endnu en gang og det
er helt i tråd med denne ånd at kysten, havnefronten og
vandspejlet gøres folkeligt og tilgængeligt. Vandet er
ikke blot noget man kigger ud på, men også noget man
indgår i et aktivt forhold med.
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DET SAMLEDE ARKITEKTONISKE GREB
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INTRO// Koncept
Streger i landskabet
Vi har med nærværende forslag ønsket at skabe et
stærkt og robust arkitektonisk udsagn med et enkelt
udtryk, der går i dialog med det omgivende landskab.
Forslagets overordnede arkitektoniske greb er ’Streger
i landskabet’; en række multifunktionelle vægge, der
markerer sig genkendeligt og iscenesætter det storslåede Thy’ske landskab og udgør Cold Hawaii Inlands
støttepunkter, for liv og aktivitet relateret til vandsport
og friluftsliv.
Væggene refererer til Thy’s karakteristiske læhegn,
der som streger langs markerne, optegner landskabet,
definerer steder og danner læ. På samme måde udformes væggene som lævægge, der identificerer steder
og lokalt skaber komfortable læsteder for den barske
vestenvind.

Læhegn optegner marker og forbedrer vækstvilkår

Forblæste læhegn

‘Stregerne’ markerer således steder og retninger i landskabet. De orienteres i forhold til vandet, vindretningen, udsigten og solen. Som oftest placeres væggene
parallelt med kysten, så deres aflange form går i dialog
med det lagdelte vandlandskab langs Limfjordens
kyst. Andre gange lader vi væggene pege i en bestemt
retning for at skabe sammenhæng på det pågældende
sted.
Lævæggene udgør en familie af genkendelige, identitetsskabende og sammenhængsskabende elementer,
som karakteriserer alle Cold Hawaii Inland spots langs
Limfjorden og ved Vandet Sø. Det arkitektoniske greb
er enkelt og fleksibelt og kan let skaleres og tilpasses, så hver væg bliver unik og afstemt lokale forhold,
ønsker og behov.
Lævæggen er et styrende element, som danner grundlag for apteringer, kroge, forskydninger etcetera, hvori
der skabes de fornødne faciliteter, der signalerer og
understøtter de planlagte aktiviteter. I sit overordnede
udtryk signalerer den ophold og aktivitet ved en bygning og ikke nødvendigvis inde i den. Lævæggen er lige
så meget et møbel som den er en bygning. Inde og ude
smelter sammen.
Hver enkel bygning skaber en merværdig og et attraktivt udflugtsmål for alle thyboere. En udsigtspost på
taget, læsteder, hvor man kan spise madpakke, eller
hvorfra aktiviteterne på vandet kan beskues vil være
med til at invitere alle Thyboer og gæster til at bruge
faciliteterne. Både de vandsports- og frilufts-aktive
men også alle os andre, der gerne vil nyde naturen med
en termokande, et kamera eller en god ven i hånden...
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Horisontale linjer i det lagdelte vandlandskab

’Inde i bygningen’
Den traditionelle, lokale byggeskik viser en
bygningstypologi, som gav mulighed for at
forskanse sig bag tykke mure i sikkerhed for
vejr og vind. De kraftige facadevægge beskyttede mennesket og tegnede en tydelig
grænse mellem inde og ude.
’Ved bygningen’
Lævæggene i nærværende projektet opløser
i højere grad grænserne mellem inde og ude.
Opholdet bliver ’ved’ bygningen og ikke ’inde
i’ bygningen. Bygningen har i forslaget
’taget jakken af’ og vender så at sige vrangen ud på sig selv. Den kraftige væg optræder som en rygrad og kontakten til naturen,
udsigten og himlen bliver større.
Fladt, lagdelt natur i horisontale striber

INTRO// Klimatiske forhold
Vindens betydning for arkitekturen
Vinden i Cold Hawaii understøtter mange af vandaktiviteterne som fx vind- og kitesurfing eller sejlads, men
lægivende tiltag, der forbedrer vindmiljøet og skaber et
vis komfortniveau i tiden før og efter aktiviteterne, vil
højne den samlede oplevelse betydeligt.
Vindhastighed, turbulens og varighed indvirker fysisk
og psykisk på vores oplevelse af uderum. På kroppen
i ro vil gener fra den mekaniske påvirkning af vinden
begynde ved vindhastigheder på 4-5 m/s. Vindhastigheder over 10 m/s kan give begyndende balanceproblemer og over 20 m/s kan der opstå vanskeligheder med
at holde sig oprejst.
I Silstrup blæser det næsten 52% af tiden mellem 5 og
11 m/s og 8% af tiden blæser det mere end 11 m/s. Ved
turbulens med stødende vind vil generne fra vindens
mekaniske påvirkning være større end ved jævnt
strømmende vind.

Sol og vind
Lufttemperaturen er grundlæggende bestemmende for
komfortniveauet udendørs,
men påvirkes lokalt af solindfald og vind. Solindstrålingen
varmer, og vinden køler. Derfor
kan god solorientering sammen med læ for vinden lokalt
forbedre komfortbetingelserne væsentligt og strække
udeopholdssæsonen til forårsog efterårsmånederne.

Som

mer-

vind

Forårs-vind

nd

r-vi
Vinte

Orientering
Lævæggene placeres så vidt muligt parallelt med kys-ten, så der skabes udsigt over
fjorden, læ fra den dominerende vestenvind
og sol fra syd. Markerede læzoner gælder
den typiske vindretning fra maj-august

Termisk masse
Den tunge betonvæg fungerer
som en termisk masse. Væggene er som oftest rettet mod
syd eller øst og kan således
akkumulere solens varme
og frigive den, når solen er
forsvundet.

Om dagen
I løbet af dagen akkumuleres solvarmen
i betonvæggen

Om aftenen
Om aftenen frigiver væggen den
akkumulerede varme

Perforerede læskærme
Perforerede læskærme og
levende hegn øger lævirkningen og giver det mest turbulensfri læ. En hulprocent på et
gennemsnit på 30-40% anses
for at være mest optimal.
Vindrose Silstrup
Vindrosen viser at vinden primært kommer fra vest,
vestnordvest og vestsydvest.

Jævnt strømmende vind
60% af tiden er vinden i Thy så kraftig
at den giver gener på kroppen i ro

Læmur
Ved at opsætte en læmur uden perforering,
presses vinden henover muren, og der vil
opstå turbulens på læsiden

Gradueret perforering
Ved gradvist at perforere væggen opadtil, (fx
0% hul, 25% hul, 50% hul) vil vinden have
mulighed for at passere igennem læmuren,
så der skabes en attraktiv læzone uden
turbulens
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DET SAMLEDE ARKITEKTONISK GREB// CHI modul

Brus

Streger i landskabet
CHI modulerne opbygges som streger i landskabet; læskabende
skiver af in-situ støbt beton og trælameller, der strækker sig ud
i landskabet. Det arkitektoniske udtryk veksler således mellem
de tunge robuste betonskiver og de mere lette og transparente
trælameller i en repeterende rytmik, der giver facaderne et varieret men roligt udtryk. Imellem skiverne placeres CHI modulets
funktioner.

Toilet

HC wc

Omkl.

Fam.
omkl.

Reng.

Teknik

Units
Units på 2200mm x 2400 indgår således i det samlede CHI
modul. Som udgangspunkt er der arbejdet med units til
bruserum, toilet-rum, HC wc, tørre omklædningsrum, familieomklædningsrum med både toilet og brus, rengøringsrum og
teknikrum.

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

?

?

?

?

?

Fleksibel struktur med tilkoblede ’units’
Ved at benytte et simpelt arkitektonisk sprog og arbejde med
et modul-system på 2400mm opnås en høj fleksibilitet i tilpasningen til de repsektive spots. Modulerne kan således tilpasses
funktionsbehovene for de enkelte steder, idet den indrettes
med de units, der er behov for.
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Behov for større rumligheder
Ved flere af de stedspecifikke spots viser der sig et behov for
yderligere individuel tilpasning til modulet og muligheden for
at tilkoble fx et opholdsrum eller et depotrum, hvor en rumdybde på 2200mm ikke er tilstrækkelig. I disse tilfælde fortsættes
modul-systemet på 2400mm og principperne for det generelle
arkitektoniske udtryk bibeholdes.

Sauna unit på 2400mm

Sauna unit på 3600mm

Sauna unit på 4800mm

Fleksible units
Alle CHI moduler kan indrettes med de units, der er behov for
på det pågældende spots og til den pågældende funktion. Denne side viser et katalog over mulige units, der kan indgå i CHI
modulet. Alle units går op i 2400 eller 1200.
Alle installationer til de enkelte units kommer fra ’bagvæggen’
i beton. Se mere under ’Tekniske løsninger’.

Tørt rum, fx omklædning
på 2400mm

Tørt rum, fx rengøring
på 2400mm

Tørt rum, fx depot
på 1200mm

Bruserum på 2400mm

HC wc på 2400mm

Wc på 1200mm

Teknikrum på 2400mm

Bruse- + omklædningsrum
på 2400mm

HC wc med brus- + omklædningsrum på 2400mm
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DET SAMLEDE ARKITEKTONISK GREB// CHI modul

bænk

tagterrasse

bænk

Tagplan 1:200

bænk

teknik

toilet

toilet

bænk

hc toilet

omklædning

bad

omklædning

overdækket areal

udekøkken / grill

udendørs bruser

Plan 1:200

omklædning

Opstalt 1:200
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DET SAMLEDE ARKITEKTONISK GREB// Tekniske løsninger
•

•

•

•

Modulbygningen planlægges med et konstruktivt
system og et vvs og el anlæg som gør det enkelt at forlænge eller forkorte bygningen afhængigt af behovet på
den enkelte lokalitet.
Modulbygningen er i udgangspunktet uopvarmet og
uisoleret med lette vindbrydende lamelvægge, der sikrer
en god ventilation i de bagvedliggende vådrum.
Betonvæggene udføres indspændte i liniefundamenter
funderet i frostfri dybde. Betonvæggene stabiliserer
bygningen for vindbelastning i tværgående og langsgående retning.

•

Tagdæk udføres i præfabrikerede betondæk som samles
med vandtæt fuge. Tagdækket bæres af betonvægge og
stålsøjler.

•

Bygningen tilpasses det enkelte sted og de specifikke
aktivitetsbehov. Der kan således både tilføjes opvarmede og isolerede rum, hvor nødvendigt.

•

Skillevægge udføres som stålplade, der er let at rengøre
og rense for eventuel graffiti

•

Værn på tagdæk udføres som en fortsættelse af trælistebeklædningen på facaden. Værnet fungerer endvidere som en perforeret vindskærm jf. vindprincipper

Gulve udføres i rå beton med gulvafløb så rengøring kan
udføres ved at spule hele rummet

•

•

Indvendigt i toilet og vådrum etableres en forsatsvæg i
beton, som skjuler opføring af vandforsyning og toiletcisterne. Toilet og håndvask monteres på demonterbart
vægfelt aht. serviceadgang.
Vandforsyning til tapinstallationer fremføres, aht. frostsikkerhed, i isoleret eltracet kanal under terrændæk.
Spildevand føres bort fra bygning i ledning lagt i frostfri
dybde.

•

Vand- og elforsyning til bygningen indføres i teknikrum
afsat under trappe.

•

Vandalsikre håndvaske og toiletkummer osv. i stål eller
porcelæn vælges.

•

Tapinstallationer udføres med tryk og tidsbegrænset tap
for at reducere vandspild. I teknikrum afsættes spulehane for tilkobling af slange.

•

Lysarmaturer vælges robuste mod hærværk, med
indbygget tændingssensor og med LED lyskilde for lav
driftsudgift.

•

Toiletmodulerne ventileres ved naturlig ventilation, ved
luftspalte i facade og ved tag.

•

Spildevand kan på hovedparten af lokationerne føres
til det offentlige system i nærheden. Hvor dette ikke
er muligt, føres spildevandet til tank. Spildevandstank
udstyres med registrering for ’fuld tank’ og GSM alarmoverførelse.

Betonvæg med installation
Toiletter og brusere
Betonvæggen er præget
med stedspecifikt logo

Udsigtsterrasse

Teknisk tværsnit

Perforeret vindskærm skaber læ
og modvirker turbulens

TAGTERRASSE

Aptering med træ
RÆKVÆRK TRÆLAMELLER

Solbænk
BETONVÆG MED
INSTALLATIONSZONE

BETONDÆK
STÅLSØJLER

Udebrusere

SKILLEVÆG GALVANISERET STÅL
LUFTET FACADE AF TRÆLAMELLER

Integreret affaldssystem
UDENDØRS
OPHOLD

BETONPLINT

ISOLERET LEDNINGSGRAV
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Overdækket læ-sted med
udekøkken/ grill

DET SAMLEDE ARKITEKTONISK GREB// Materialitet
Materialitet og udtryk
Lævæggene består af en bærende betonvæg afbrudt
og apteret med træ. Kombinationen af betonens
styrke og råhed og træets lethed og varme danner tilsammen et møbel, der materiale- og udtryksmæssigt
bærer på fortællingen og oplevelsen af kontrasterne i
det Thy’ske landskabs DNA: Vesterhavet og Limfjorden. Flyvesandet og moræne landskabet. De kolde og
de varme farver. Det tunge og det lette. Det vilde og
det milde.
Den traditionelle lokale byggeskik er kendetegnet ved
en rationel og ’ærlig’ arkitektur, der ’uden dikkedarer’
er bygget til et bestemt formål. På samme måde er
lævæggenes udtryk rationelt, bestandigt og tidsløst,
nemt at drifte og vedligeholde og med en egen robust
identitet.
Betonvæggen_ Det tunge
Læmurene fremstår som betonvægge på 20 cm i tykkelsen. Højde og længden er varierende. Betonvæggene er multifunktionelle og indeholder alle installationer
som el, vand og varme og det er således fra væggen at
al belysning, toiletter, brusere osv tilkobles. Installationer holdes frostfrie, så toiletter og vand kan benyttes
året rundt.
Apteringen_ Det lette
Betonvæggene afbrydes og apteres med træ, som er
et lettere og varmere materiale. Lamel-facader i træ
ventillerer de uopvarmede toilet- og baderum og filtrerer lyset i opholdsrum. Apteringen danner opholdsrum
og kan fx være bænke, lænicher, omklædningsrum etc.
Træets materialitet er varm og imødekommende og
inviterer til kontakt med kroppen.
Der efterstræbes at bruge træsorter, der er vejrbestandige og vedligeholdelsesfri og som patinerer smukt i
det hårde klima.
Samlet udtryk
Samlet set udgør betonvæg og træ en robust og hårdfør arkitektur, der kan tilpasses de enkelte lokationer
og de enkelte aktiviteter.
Træ og beton, let og tungt, mildt og vildt understøtter
og komplimenterer hinanden og understøtter samlet
set friluftslivet og menneskets møde med naturen.
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DE LANDSKABELIGE SPOTS
s.27

Stand Up
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Legeplads

Kajak

Central placering mellem Vesterhavet og Limfjorden
Vandet Sø er et eftertragtet sted for surfere og andre naturentusiaster og kan udvikles til at blive et meget interessant og
aktivt turistmål. Dels befinder det sig imellem Cold Hawaii/Vesterhavet og Cold Hawaii Inland/Limfjorden. Og dels er området
allerede i dag et attraktivt sted for windsurfere, som i 2016 via
en træbro har fået let adgang til vandet.
Alsidigt friluftsliv
Klitplantagerne ved Vandet Sø rummer mange muligheder for
en aktiv livsstil med maratonruter, cykelspor, rideruter, golfbane, hav og sø at svømme i og som nævnt roligt vand at surfe
på. Samtidig får du naturoplevelser ud over det sædvanlige ved
Vandet Sø. Vandet Sø er en af Danmarks reneste søer og er placeret midt i de gamle klitplantager og med dramatiske stenalder
kystskænter langs brederne.
Forening med fokus på børn og unge
Vandet Sø er et perfekt surf-spot for børn og begyndere pga
søens lave, flade vand og sandbund samtidig med en god eksponering for vind fra vest og sydvest. Vandet Sø danner base for

s.28

Badning

Svømning

surf-foreningen NASA (North Atlantic Surf Association) som er
en surfer-forening for windsurfing, kitesurfing og surfing. NASA
er har stort fokus på at skabe glæde og kendskab til bræt-sport
for især børn, unge og begyndere. I det hele taget arbejder
foreningen for at fremme brætsejlads og surfing sporten som
helhed og integrere sporten i lokalmiljøet på en positiv måde.
Aktiv surfforretning
WestWind er en kommerciel forretning, som har udlejning,
surfcamps og kurser i windsurfing, kitesurfing, surfing og SUP.
WestWind henvender sig til både den enkelte turist, familier og
børn. WestWind har i forvejen base ved Vandet Sø og er tilstede
hver dag i surfsæsonen. De har ytret ønske om i fremtiden at
være med til at drifte og bemande området.
Øvrige brugere
• Selvorganiserede brugere
• Friluftsgæster; fuglekiggere, vandrere,
• Børneinstitutioner etc. der fx kommer for at lege på legepladsen
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VANDET SØ

Parkeringsplads for campers og personbiler
Man ankommer til parkeringspladsen fra Vandetvej via en
nyetableret indkørsel nord om projektområdet.
Der etableres en ny p-plads til både almindelige personbiler og til autocampere langs det østlige matrikelskel. Med
denne placering vil der opstå et stort tilrigningsområde i direkte forbindelse med p-pladserne, hvilket er afgørende for
surfernes logistik. Hårde og bløde trafikanter er separeret,
så der er skabt et trygt tilrigningsareal med god forbindelse
til vandet.
Tilrigningsområdet ligger i læ af den skærmende beplantning, og kan også bruges til et dejligt opholds- og picnicområde, der kan benyttes af alle. Her vil altid være et sted man
kan finde både læ, sol og skygge.

Den skærmende beplantning bevirker desuden at både
bygning, parkering og aktivitetsområder vil være skærmet
visuelt i landskabet, modsat i dag hvor parkeringsarealet er
meget synligt fra lang afstand.
Bygningen
CHI modul samt opholdsrum og depot placeres langs det
vestlige matrikelskel, hvor eksisterende beplantning danner
læ, således at der vil være læ på begge sider af bygningen.
CHI modulet, som er uopvarmet, er opdelt i to dele. Den
ene del indeholder toilet, omklædningsrum, bruserum og
familieomklædningsrum med toilet og bad. Den anden del
indeholder opholdsrum og depot til surfudstyr. Mellem de to
bygningskroppe opstår et udendørs opholdsområde. Det er
muligt at komme op på taget af bygningen og skabe sig et
overblik over søen eller kigge efter fugle i området.

Fra opholdsrummet har man visuel kontakt både til aktiviteterne på vandet, samt tilrigningen. Hele facaden mod det
udendørs opholdsareal kan åbnes op. På varme sommerdage
skabes således et stort åbent men beskyttet sammenhængende ophold.
Store depotrum giver plads til den udstyrskrævende sport.
Vi har forberedt for at depotrummerne kan udvides med
yderligere to moduler på sigt hvis behovet opstår.
Naturlegeplads
En naturlegeplads er med til at aktivere området og gøre det
sjovt at være ved Vandet Sø og hænge ud omkring det nyetablerede område. Dette åbner både for at surfere kan have
familie eller mindre søskende med til vandet sø, og åbner
desuden for en lang række andre brugergrupper.

Opstalt vest 1:200

Opstalt øst 1:200
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Kitesurfing
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Udsigt så langt øjet rækker
Ved første øjekast syner området ved Bygholm ikke af meget.
En øde rastplads og et øde naturområde. Det er alt. Her er
vidder, luft, himmel, horisont, strandegn og lavct vand i rigelige
mængder og udsigt så langt øjet rækker. Og netop disse elementer gør området helt ideelt til kitesurfing.

Støttepunkt for flere brugere
Ved at etablere et CHI modul understøttes og faciliteres kitesurfernes aktiviteter. At CHI modulet har adgang til udsigtsdæk på
taget og rummer et udendørs opholdsrum mod syd, betyder at
også fuglekiggere, rastepladsgæster og øvrige besøgende kan
få glæde af faciliteterne ved Bygholm.

En ny forening med vind i sejlene
Kitesurfere har i flere år spontant og ustruktureret fundet og
brugt rastepladsen ca. 1 km øst for Bygholm, Øsløs. Forhold,
som vind, vand, lav vanddybde, en fin sandstrand og græsareal
til rigning, gør stedet unikt.

Brugergrupper
• Bygholm Kitesurf, nystiftet kitesurf forening (2018). Foreningen har det primære formål at drive og fremme kitesurf på Bygholm og eventuelt lignende aktiviteter, som fremtiden måtte
bringe og i overensstemmelse med den omgivende natur.

Der er perfekte adgangsforhold (A11 hovedvejen) og indkøbs- og
velfærdsfaciliteter i umiddelbar nærhed (Campingplads, købmand og cafeteria/grill).

• Selvorganiserede kitesurfere, fx turister fra både ind- og udland.
• Friluftsgæster; fuglekiggere, vandrere, børneinstitutioner etc.

Reservat for vandfugle
Området rummer desuden store naturværdier, som også kan
nydes af øvrige brugere. Stedet er ved naturreservatet Vejlerne, som er det største fuglereservat i Nordeuropa og et af de
vigtigste områder for ynglende og rastende vandfugle. Mere end
300 fuglearter er blevet registreret i reservatet, hvoraf 130 har
ynglet. Området er det vigtigste levested i Danmark for mere
end 10 arter.
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Fysiske faciliteter
Der etableres et CHI Modul med følgende units: 2 HC wc, 1
bruserområde, 1 omklædningsrum samt 1 depot/ teknikrum.
Adgang til faciliteterne sker på læsiden, fra parkeringspladsen. Det udendørs, overdækkede område er sydvendt, så sol
og udsigt over fjorden og surferne er optimal.
Øst for modulet kan besøgende til rastepladsen parkere.
Vest for modulet etableres p-pladser til kitesurfere og øvrige
gæster. Der er direkte forbindelse mellem p-pladsen og
tilrigningsområdet, idet logistikken mellem bil og tilrigning er
afgørende for kitesurferne.

Der etableres adgang til trykluft til at pumpe kites op med og
der laves kroge til fastgørelse, der muliggør single start. Begge dele gør det meget mere effektivt for surfere at komme
hurtigt på vandet.
Det store overblik
Fra tagterrassen er der en fantastisk udsigt udover den lille
bugt, og der vil være en enestående mulighed både for surfere at inspicere forholdene og aktiviteterne på vandet ligesom
det giver en udsigtsplatform til det rige fugleliv i det store
Natura 2000 område.

Opstalt syd 1:100

Opstalt nord 1:100
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Kajakshelter

Et mekka for vandsport på begge sider af sundet
Vilsund er et cirka 8 kilometer langt, op til 16 meter dybt
nord-sydgående sund i Limfjorden mellem Thy og Mors. Området er interessant, idet de to kommuner og de to byer Vest
Vilsund (Thy) og Sundby Mors (Mors) ønsker at skabe sammenhæng og fælles oplevelser med sundet som centrum.
’Samarbejdsforum Vilsund’ er nedsat og arbejder netop for at
styrke udviklingen i de to byer på baggrund af de stedbundne
søsports- og friluftspotentialer på og ved Limfjorden omkring
Vilsundbroen.
Søsportsklubben Vilsund
Samarbejdsforum Vilsund har i 2018 stiftet Søsportsklubben
Vilsund, som er en flerstrenget frilufts- og søsportsforening
med en række afdelinger under sig. I dag findes afdelinger for
kajak og havkajak, SUP og vinterbadning. Der arbejdes for stiftelse af afdeling for sejlads, dykning samt vandski og jetski.
Foreningen Søsportsklubben Vilsund arbejder endvidere på at
skabe en station under Dansk Søredningsselskab, som får til
huse i Vilsund Søsportscenter. Der bliver tale om en kørende
enhed, hvor en bil med trailer til RIB-båd og 20 frivillige redningsfolk fra lokalområdet kommer til at dække et område fra
Feggesund til Agger Tange.
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Lokal opbakning
Søsport Vilsund ønsker at inddrage lokalområdet i vandsportsaktiviteterne og har for eksempel etableret et advisory board
med lokale ressourcepersoner, som har kompetencer inden for
erhvervsliv, turisme, politik og økonomi. Foreningen gør således en indsats for at blive en aktiv medspiller i udviklingen af
lokalområde.
Pt er der dialog med og tilsagn fra tre nærtliggende efterskoler,
tre folkeskoler, en friskole og Langbjerggaard Lejrskole om interesse for oprettelse af vandsportstilbud/ vandsportslinjer.
De mange ambitiøse tiltag førte i september 2018 til at
foreningen kan kalde sig vinder af DGI’s DM i foreningsudvikling.
Iscenesættelse af havnens liv
Aktiviteterne på værftet og lossekajen samt muslinge industrien i Vest Vilsund skal bibeholdes og vil være med til at give
stedet autencitet og maritim forankring. Ambitionen er altså
at få skabt et maritimt og borgervenligt miljø som tilgodeser
nuværende og kommende interesser, dvs. et multiområde hvor
der er plads til alle.
Vandshelter
Vilsund er med sin centrale placering i Limfjorden og det brede
udvalg af vandsportsaktiviteter udset som et af de steder, der
skal være hjemsted for et CHI Kajakshelter. - et tilbud der gør
det muligt at bevæge sig mellem Limfjordens bredder og gøre
ophold og overnatte ved flere CHI spots.
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Anlægget
Det eksisterende bådværft er pt ved at blive løftet fra kote
1 til kote 1,8 for at være mere fremtidssikret i forhold til
stormflodshændelser. Terrænet mellem det eksisterende
bådværft og den nye CHI bygning bearbejdes, så der opstår
et nyt rekreativt landskab med siddekanter, opholdsområder, solterrasser og store plantebede, der skaber en intim
indramning af havnepladsen. Således bliver hele havneområdet mere attraktivt, og der opstår naturlige zoner for
forskellige aktiviteter. Fx adskilles de bløde trafikanter/ det
rekreative ophold fra havnens mere ’tunge’ aktiviteter som;
lastbiler, der henter muslinger, biler, der sætter motorbåde
i vandet, parkering og skylleområde for bådene. Aktiviteter
vedrørende det stadig funktionelle bådværft.

Bygningen
På nordsiden af matriklen placeres et CHI modul med toilet-,
omklædnings- og bruserunits samt et overdækket opholdsrum med udekøkken og udsigt ud over sundet.
Bygningen og anlægget skal tilsammen danne ramme om
nye og eksisterende aktiviteter i havnen. Både de erhversprægede, de rekreative og de vandsportsrelaterede.

Den eksisterende inderhavn bibeholdes.

Opstalt nord 1:200

Opstalt syd 1:200
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Natur/ Friluftsvejledning

Stedets potentialer
Doverodde er allerede i dag et yndet udflugtsmål for mange Thyboer og turister på grund af det yderst velbevarede og
idylliske kulturmiljø omkring Købmandsgården og på grund af
den enestående natur i området. Som tilholdssted for Nordvest
Safari, der er egnens største operatør for friluftsaktiviteter, er
Doverodde et knudepunkt for oplevelser og rekreation i natur
både på land og på vandspejlet udfor Købmandsgårdens gamle
anløbsbro.
Den interessante blanding af kulturliv og vandsportsaktiviteter
gør Doverodde til et meget unikt spot langs Cold Hawai Indland
strækningen.
Sammenkoblingen mellem kultur, natur og friluftsliv
Statens Museum for Kunst har planer om at slå dørene op i købmandsgårdens gamle pakhus. Med SMK’s første filial udenfor
hovedstaden får Thy en af landets fineste kulturelle institutioner, hvilket lægger grund til nye segmenter, der vil frekventere
den historiske handelsplads.
Sammenkoblingen mellem kultur, natur og friluftsliv i Doverodde byder på et unikt potentiale, som kan bringes i spil i forbindelse med formidling og tilgængeliggørelse af Cold Hawaii
Inland. Vi foreslår at den gamle kornsilo, som i dag ikke er i brug,
indrettes som en velkomstportal og udstilling, der både fortæller om stedets historie samt om Cold Hawaii Inland.

s.42

SMK og Thisted Kommune har i fællesskab engageret Spektrum
Arkitekter og Norrøn til at tegne en helhedsplan, der med et
samlet greb løser sameksistensen af kultur, natur og friluftsliv
ved købmandsgården. I denne forbindelse gøres siloen til den
nye fælles ankomst for både SMK Thy og CHI. Projektet udvikles sideløbende med nærværende og beskrives i indgående i et
selvstændigt projektmateriale.

Sejlads

Stand Up
Paddle

Et pejlemærke og en indgangsportal for hele Thy
Kornsiloen eller ’tårnet’ er en vigtig del af den gamle købmandsgård, der blev anlagt i 1850’erne og vidner om Limfjordens storhedstid for international handel via søvejen. Selve tårnet blev
anlagt i 1966. Den 42 meter høje kornsilo opbevarede forskellige
kornsorter i løs vægt, og fra siloen gik der i fordums dage nogle
rør til det store pakhus, hvor der blev vejet og mål og hældt i
sække. I dag fremstår siloen som en skulpturel markør i landskabet og vidner om landbrugets effektivisering.
Vi ser et stort potentiale i at lade siloen byde velkommen til alle,
der vil opleve Thys natur og kulturværdier. Med udgangspunkt i
Cold Hawaii Inland iscenesættes og formidles områdets særlige
naturvidenskabelige, landskabelige, kulturelle, historiske, geologiske, biologiske og rekreative værdier.
På den måde øges lokalbefolkningens samt turisters kendskab
til området. Formidlingen vil ske i tårnets trappeforløb og kulminerer på taget, hvorfra der er udsigt over både naturlandskabet,
der knytter sig til fjorden og kulturlandskabet, der har været så
vigtigt for Doveroddes udvikling og succes som handelsplads.
Vandsportsaktiviteter i det Sydthyske øhav
Nordvest Safari er en natur-, kultur- og friluftsorganisation, som
har hovedsæde på Doverodde Købmandsgård. Nordvest Safari
laver pædagogisk naturvejledning og lærende friluftsaktiviteter
med naturformidling og unikke frilufts- og kulturoplevelser.
Med beliggenheden og Nordvest Safaris mangeartede vandaktiviteter på fjorden er Doverodde det perfekte udgangspunkt for
at komme ud og opleve det Sydthyske Øhav. Derfor er det også
udset at et CHI Vandshelter skal ligge ved Doverodde.
Foreninger / Organisationer:
• Statens Museum for Kunst : SMK THY
• Nordvest Safari

N
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Kunst og kajak
Med SMK og CHI på samme matrikel er det nødvendigt at
overveje hvordan kunsten og vandsporten/ friluftslivet møder
hinanden.

Volumenet etableres i lameller - enten træ eller metal og giver
således kig til kajakker og øvrigt udstyr, der opmagasineres i
bygningen. Rummet til kajakker og SUP’s kan åbnes op på to
sider og er naturligt ventilleret.

Fra gamle arkivbilleder kan man se, hvordan der tidligere har
været en længe til købmandsgården langs vandet. Denne længes
geometri griber både købmandsgårdens, siloens og byens retninger og får på en måde de eksisterende geometrier til at ’falde
på plads. Man forstår rumlighederne på stedet.

Bygningen rummer endvidere en lukket kasse indeholdede
omklædningsrum med bruser samt et HC wc. Imellem kajakopbevaringen og den lukkede kasse opstår et overdækket område,
der kan benyttes som socialt mødested og udendørs undervisningsrum for skoleklasser og andre deltagere i Nordvest Safaris
kajakkurser eller andre, der benytter stedets faciliteter.

En plint, der kan det hele i ét greb
Vi ønsker at formidle denne fortælling ved at placere en plint, på
den tidligere længes fundament. Plinten optager niveauspring,
danner tilgængelig adgangsrampe, fungerer som stormflodssikring til kote 2.10 og fungerer som fælles underlag for både kunst
og kajak. Et arkitektonisk greb, der faciliterer og forbinder de to
funktioner.
CHI bygningen _ placering
Gårdspladsen er et fint afsluttet byrum med siloen tronende i
midten. Den bør holdes fri for bygninger, og dens sigtelinjer mod
horisonten bør respekteres.
Derfor forslår vi at den fremtidige CHI bygning etableres på
den nordligste ende af den nye plint i direkte I forbindelse med
anlægsbassinet, ved matriklens nordlige længe og tæt ved adgangsvejen fra Fjordstræde og landsbyen Doverodde.
CHI bygningen _ udtryk
CHI bygningen fremstår som et let og luftigt volumen, nærmest
et møbel eller en skulptur i tråd med de øvrige installationer og
skulpturer, der placeres på kunstplinten.
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Adgang til bådrampen og anlægsbassinet sker også imellem de
to volumener.
Skylning af kajakker og småbåde finder sted på bådrampen eller
i umiddelbart forbindelse hermed, så overskudsvand kan ledes
direkte i fjorden. Slangevinde, tapsteder mm integreres i bygningen.
Den gule mur
Langs den smukke, og for området meget karakteristiske, gule
mur etableres et opholdssted med bænk, hvorfra livet ved vandet og på gårdspladsen kan beskues. Bortset fra bænken rører vi
ikke væggen, da vi mener, den fremstår smukkest uden knopskydninger eller lignende.
Anløbsbassinet
De eksisterende broer og indfatninger bliver renoveret og skiftet
ud i nødvendigt omfang. Anløbsbroen foreslås suppleret med en
flydeponton for at gøre det nemmere for kajakker at lægge til og
starte fra.
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VANDSHELTER

En helt særlig oplevelse
Med ønsket om at understøtte Limfjorden som et oplevelsesrum, placeres en række shelters ude i vandet langs limfjordskysten. Vandshelterne skal ligge som perler på en snor i
fjorden fra Dragsbæk i Thisted og ned til Doverodde, således
at brugerne af f.eks. kajakker, sit-on-top, sup-surfere og roere
kan sejle mellem de forskellige shelters i Limfjorden. Shelterne giver brugerne mulighed for at lave en endagstur (reason-to-go) eller længere ture med mulighed for at campere
flere forskellige steder langs ruten. At overnatte på vandet vil
blive en stor og anderledes oplevelse, som vil blive et attraktivt tilbud, der vil løfte de enkelte lokationer og Cold Hawaii
Inland som helhed.
Thisted Kommune har de naturmæssige kvaliteter og stedbundne potentialer til at skabe helt ideelle forhold for disse
aktiviteter.
Attraktion for både nybegyndere og erfarne brugere
Vandshelterne kan være med til at øge muligheden for, at
bl.a. nybegyndere inden for kajakroning kan komme i gang
med sporten. I og med at vandshelterne er placeret tæt på
kysten, giver det nye brugere mulighed for at færdes i en
’maritim kravlegård’, inden de bevæger sig ud på dybt vand.
Samtidig giver antallet af vandshelters de mere rutinerede
roere mulighed for at udfordre sig selv og andre ved at kunne
ro mellem de forskellige shelters eller måske endda springe et
shelter over for at ro videre til næste pit-stop.
Foreninger og selvorganiserede brugere
I Thisted Kommune er der et stort antal foreninger og institutioner, som allerede aktivt bruger fjorden til deres vandaktiviteter. Det gælder f.eks. Thisted Ro- og Kajakklub, Søsportcenter Vilsund og Natur Sektionen i Doverodde. Derudover
er der alle de uorganiserede brugere af fjorden, som ikke er
repræsenteret via en forening, men som aktivt gør brug af
vandet. Udfordringen for disse foreninger og borgere fra lokalsamfundet er, at der ikke er naturlige steder at gøre holdt, når
man færdes langs fjorden på vandsiden. Shelterne skal derfor
understøtte disse aktiviteter, således at det bliver endnu
mere attraktivt at dyrke sin vandaktivitet i Thy.
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Udvikling i samarbejde med arbejdsgruppe
Nærværende vandshelter skal forstås som et udtryk for den
skala, materialitet og karakter, som vandshelteret vil få. Og
tegningerne skal samtidig danne udgangspunkt for den videre
dialog og udvikling af vandshelteret. Den endelige arkitektoniske udformning vil blive videreudviklet og kvalificeret i en
senere fase i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe, der skal
nedsættes. Arbejdsgruppen vil bestå af kompetencepersoner
og brugere.
Arkitekturen
Nærværende udkast til vandshelteret har et klart slægtskab
til et almindeligt shelter, som man kender det fra land. Selve
shelteret er løftet op fra flydepontonen, så det er beskyttet
mod bølgeskvulp og vand, og så der opstår et hulrum under
sovedækket med plads til kajakopbevaring og grej. Shelterets
tag fortsætter forbi soveområdet og danner et halvtag, hvor
der er plads til social aktivitet inden og efter sovetid. Under
halvtaget kan udsigten og et måltid mad nydes.
Konstruktion
Der er taget udgangspunkt i en standard beton-ponton størrelse på 2.4 x 10 meter. Løsning med betonponton anbefales
af producenterne.
Shelter-konstruktionen består af trærammer afstivet med
vindkryds, som omkring sovearealet beklædes med fortættede trælister på tre sider. Den sidste side er åben mod himlen
og udsigten.
Orientering i forhold til vind
Vi foreslår forankring ved hjælp af en kraftig kæde fastgjort i
den ‘lave’ ende af vandshelteret, således at den altid vi lægge
sig med ryggen mod vinden og regnen. Med vind hovedsagelig
fra vestlig retning vil shelteret for det meste lægge sig med
den ‘lukkede’ del mod vest og den åbne mod øst.

Mulige placeringer af CHI vandshelters
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KRIK

Kajak

Badning

Kitesurfing

Vinterbadning

Sauna

Roning

Stand Up
Paddle

Svømning

Vindsurf

Fuglekiggeri

Natur – og friluftsoplevelser i særklasse
Agger Tange området nord for Agger by og halvdelen af Krik Vig er
en del af Nationalpark Thy, som starter ved Krik Bro. Naturområderne i den vestlige Limfjord og fjordens rige dyre- og planteliv nyder stor national og international opmærksomhed og er omfattet af betydelige beskyttelsesinteresser.

Baggrund
Aktiviteter ved Krik bro var en del af ’Det gode liv ved kysten’ under ’Mulighedernes Land’, som er afsluttet. Der blev i oplægget dengang indarbejdet etablering
af et nyt pakhus (Kulhuset) med udefaciliteter, istandsættelse af molen og kulpladsen samt etablering af et fjordbad. I første omgang kom kun Kulhuset med
i projektet, men det lykkedes under projektet at skaffe yderligere ekstern finansiering til etablering af kulpladsen og istandsættelse af molen. Fjordbadet kunne
ikke finansieres indenfor den økonomiske ramme.
I 2013 gennemgik Krik Bro en omfattende istandsættelse, der samtidig blev
udformet således, at en efterfølgende realisering af et fjordbad som skitseret,
blev forberedt.
I 2017 har Thisted Kommune bevilget midler til en videreudvikling af projektet.
Landsbyklyngen har sammen med teknisk forvaltning arbejdet videre med et
projekt under arbejdstitlen ’Carbon House’. Nærværende projekt ’står på skuldrene’ af dette tidligere projekt og ambitionen har været at genbruge alle gode
ideer og løsninger herfra, samtidig med at nærværende projekt er ensrettet
arkitektonisk, så det fremstår som en integreret del af CHI via et ensrettet og
samlet arkitektonisk greb.

Nationalparken og Limfjorden tiltrækker vandentusiaster og
friluftsinteresserede fra hele landet. Udover naturoplevelserne er
cykling, vandring og surfing hovedaktiviteter i den sydlige del af
nationalparken. Krik Vig og Vandet Sø er de eneste steder man må
surfe i direkte i Nationalparken.
Historien
I midten af 1800 tallet var ladestedet ’Kulpladsen’ og ’Kulhuset’ i
Krik fyldt af liv. Kul blev lodset ved ladepladsen og ført op til pakhuset Kulhuset. Heraf navnet kulpladsen og kulhuset. De kul, der
blev anvendt til at lave lys i Lodbjerg Fyr, blev losset på Kulpladsen
ved ladepladsen i Krik. Egnens mange teglværker kunne ligeledes
forsynes med kul, landet i Krik. Kullets historiske streg er stadig
tydelige i Krik og vidner om fortidens handel og aktivitet på og
omkring molen.
Landsbyklyngen
Kulhuset blev i 2011 erstattet af en ny bygning, opført som forsamlingshus og centrum for stedets friluftsaktiviteter. Huset bærer
fortsat navnet Kulhuset – Carbon House. Forsamlingshuset forvaltes
af ’Foreningen landsbyklyngen: Agger – Krik – Vestervig’, der i 2017
blev oprettet på tværs af egnens landsbygrænser.
Både Agger, Krik og Vestervig har de senere år været igennem en
større udvikling – og nu har en bred gruppe af borgere, foreninger
og virksomheder i det samlede område, ønsket at løfte denne
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udvikling endnu et skridt fremad – i fællesskab. Vi tager afsæt i
Thisted Kommunes plan ’Thy på forkant’, hvor Agger er udpeget
til friluftsby og Vestervig til fællesskabsby. Foreningen ønsker at
koble disse to emner og arbejder for et tværgående fællesskab med
omdrejningspunkt omkring friluftsliv.
Der foreligger et stærkt ønske fra både landsbyklyngen, lokale næringsdrivende samt aktive brugere af stedet, om at i større grad end
i dag at understøtte vandaktiviteter og friluftsliv omkring molen.
Aktive brugere
De primære aktive brugere af området i dag er wind- og kitesurferne samt helårsbaderne.
Krik Vig er kendt for at være et godt sted for wind- og kitesurfing.
Især begyndere nyder godt af vigens rolige vand, som fremstår som
et ’trygt badekar’ for surfere på begynderstadiet. Her kan man lege
og øve inden man måske vover sig ud til Vestkystens længste mole
på Agger Tange, hvor de mere øvede surfere leger.
Krik Vig er et af de steder, hvor der mødes flest helårsbadere i Thy.
Hver morgen uanset vejr og vind mødes ca 30-35 helårsbadere og
hopper i bølgen blå. I 2018 etablerede helårsbaderne sig i foreningen ’Krik og Omegns Badelaug’. Foreningen har til formål er at
fremme helårsbadning ved Krik og fremme samvær og aktiviteter,
der understøtter dette. For helårsbaderne står en sauna og et
fjordbad meget højt på ønskeslisten.
På sigt er det også ønsket at området bliver et attraktivt og yndet
mødested for områdets beboere og børnefamilier, der vil mødes til
en badetur eller andre sociale arrangementer omkring molen.
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KRIK

Samlet greb
Med Cold Hawaii Inlands titel ’Streger i landskabet’ tegnes de
gamle spor op i Krik. Et langt sammenhængende spor forbinder fjorbad med forsamlingshus via molen. Nye opholdssteder
og servicefaciliteter kobler sig på dette spor som aktivitetspunkter. De nye aktivitetspunkter opfordrer til pause, peger
på stedets særlige kvaliteter og giver adgang til aktiviteter.
Overgangen over Krik Strandvej
Carbon House og Krik Bro er i dag fysisk adskilt af Krik
Strandvej. For at kunne optimere den samlede benyttelse
af stedets faciliteter etableres en trafiksikker, hævet tværforbindelse – på tværs af Krik Strandvej – fra Kulpladsen/
Kulhuset til Krik Bro og Fjordbadet. Det er den eksisterende
betonbelægning ved Carbon House, der trækkes med over
vejen. Det er tanken, at tværforbindelsen er hævet, således
at man som bilist, kørende ad Krik Strandvej, tvinges ned i
fart, når man kører op over feltet, der i kraft af sin anderledes
belægningstekstur, giver indikation af, at her sker noget andet. Fartbump medvirker endvidere til hastighedssænkning.
Diget
Betonsporet skærer gennem diget og leder den besøgende
til molen. Højvandsporte etableres ved gennemskæringen,
så der kan lukkes af ved varsler om stormflod. Den øvrige
digekam øges til kote 2,75 og er således klargjort til generel senere klimatilpasning af Krik Strandvej. området, som
eventuelt vil blive etableret forstærket højvandssikring, der
samtidig kan benyttes til ophold, siddepladser o.lign.
Solnedgangspladsen
En syd-vestvendt stor solbeskinnet ’solnedgangsterrasse’
etableres i krydsningsfeltet mellem betonsporet over vejen
og den eksisterende mole. Her er luft, lys, plads og en følelse
af at komme tæt på vandet.
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CHI modulet
Til en god badeoplevelse hører der gode servicefaciliteter. I
forlængelse af solnedgangspladsen etableres et CHI modul
med omklædning, bruser, wc og en overdækket grillplads.
Bygningen skaber læ til græsarealet øst for bygningen.
Der er plads ved siden af modulet til anbringelse af surf- og
kajakudstyr.
Græsarealet og stranden
Græsarealet løftes op i niveau med betonen og udgør en
stor sammenhængende forbindelse på tværs af bugten
skærmet fra biltrafik. Græsarealet vil indbyde til almindeligt
ophold og samtidig tjene som riggeplads for de mange – og
pladskrævende – kitesurfere, der i stort tal gør brug af de
gode surfer-forhold i Krik Vig året rundt.
På østsiden forbedres strandkvaliteten om nødvendigt med
påført sand. Her skabes en badelagune, primært med fokus
på småbørn og andre, der søger den trygge badesituation på
lavt vand.
Molen
På sporet føres man videre ned en rampe, som lander på
molens eksisterende belægning med brosten. Brostenen
peger videre ud mod fjordbadet. På vejen giver lange betonbænke mulighed for pause. Midt på molen ligger der en
platform i beton, med en trappe og siddetrind ned i vandet.
På denne trappe monteres en anløbsbro til kajak og kano.
Sporet er udformet således at der er adgang for udrykningskøretøjer. Og det er lejlighedsvis adgang for biler med
udstyr til f.eks. kajak/kano aktivitet.

Fjordbadet
Med udgangspunkt i det tidligere skitserede forslag fra Activity Spot Krik foreslås et fjordbad med et 25 meters bassin
defineret af flydepontoner i helbeton. Fjordbadet entreres via
en nord-sydgående træbro, der udspringer fra eksisterende
molehoved med en bredde på 4 meter svarende til bredden på
molens befæstede sti, og bringer den besøgende yderligere 60
meter ud på fjorden for at opnå en tilstrækkelig vanddybde.
Bassinet placeres på østsiden, og dermed læsiden af broen.
Træbroen monteres videst muligt på pontoner, der i forhold
til en løsning med fast bro er mere hårdfør overfor is-påvirkninger. Ved en eventuel ekstrem is-vinter kan det være nødvendigt at flytte fjordbadet, hvilket pontonbaseret løsning
også vil muliggøre. En landgangsbro fastgjort ved molehovedet skaber fuld handicaptilgængelighed til badeanlægget.
Træbroen ligger som et hævet dæk i forhold til bassinet og
det nedre dæk kan entreres niveaufrit via ramper i bassinets
korte sider. Mod vest udføres en siddetribune som trædæk.
Bassinet suppleres med en rampe, så der er fuld tilgængelighed for handicappede.
Bassinet udføres ligesom det tidligere skitserede forslag
med en fast bund og sider i et perforeret materiale, der
hjælper til større badesikkerhed, men samtidig skaber bedst
mulig gennemstrømning af vand.
Med en placering langt ude på fjorden bør der tages højde for
at skabe læ for især den kraftige vestenvind. Der foreslås derfor en vestvendt læ-væg i trælameller, der spænder hele bassinets længde, og suppleres med et halvtag, som tillader at
man kan søge i ly for regnen og opbevare tøj og andre egendele i tørvejr. Envidere skaber halvtaget også områder med
skygge, der kan være at foretrække på en varm sommerdag.
Lamelvæggen udføres så den er let i sit udtryk med skiftende

tætheder. Der skal generelt skabes en god og fleksibel balance
mellem områder med henholdsvis læ, brise, sol, skygge og
udsigt alt afhængigt af forholdene. Med halvtaget og lamelvæggen skabes en rumlighed omkring badet, der kendes fra
andre succesfulde badeanlæg, og der skabes med ganske
simple greb en komfort, der kendetegner alle Cold Hawaii
Inland projekter, hvor der ikke skabes bygninger man opholder
sig i, men anlæg man opholder sig ved i pagt med naturen.
Lamelvæggen apteres desuden med bænke og ophæng til
håndklæder, tøj mv. Fjordbadet suppleres med vandforsyning således at rengøring og vedligehold kan udføres såvel
som at der opsættes udendørs brusere. Anlægget udføres
med elektrisk belysning, der især kan fremme brugen og
sikkerheden for vinterbadere, og andre besøgende.
Saunaen
Der er i anlæggets udformning fokuseret på en så bred
brugergruppe som muligt og den bedste sæsonmæssige
anvendelse. Herunder er vægtet en stigende interesse for
vinterbadning, der skaber andre brugsmæssige forudsætninger end der var tilfældet i det tidligere skitserede forslag.
Et vigtigt element i forhold til tidligere forslag er derfor at
supplere fjordbadet med en sauna, der placeres længst mod
syd, og med en enkelt åbning mod vest indrammes udsigten mod vest og solnedgangen over Agger Tange. Saunaen
vil blive Kriks nye vartegn og være et stort tilløbsstykke for
både områdets beboere og gæster udefra. Om aftenen vil
saunaen lyse op som en smuk lanterne i Krik Vig.
For at skabe en rolig symmetri i hele anlægget spejles saunaen i den nordlige ende og skaber således en flot ankomst
gennem en portåbning. På begge sider udføres depotrum og
grejbank, der yderligere kan supplere fjordbadets fleksible
anvendelse.
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DEN BLÅ LØBER

Søbadet
Sydhavnen

Synopal Havn

Dragsbæk

Eshøj Plantage

Den Blå Løber
’Den Blå Løber’ er en samlet betegnelse for den bynære
indsats i Thisted, hovedbyen ved Limfjorden; nemlig en rekreativ forbindelse, et aktivitetsbånd, der forbinder fire CHI
spots i Thisted: Dragsbæk, Søbadet, Sydhavnen og Synopal
Havn.

Silstrup Hoved

Visionen er at Den Blå Løber med et samlet greb orienterer
thyboerne mod Limfjorden via opholdssteder og aktivitetspunkter ved vandet, skaber bynær sammenhæng og fuld tilgængelighed mellem CHI punkterne og klimasikrer Thisted
mellem Dragsbæk og Sydhavnen.
Den Blå Løber skal aktivere Thisteds ’blå kant’ og give den
tilbage til befolkningen. Dette gøres ved at reservere kanten
til den bløde trafik, ophold og rekreative aktiviteter og vandsport for dermed at gøre op med en kystlinje, der i mange år
har været præget af industri og tung infrastruktur.
I området omkring Sydhavn og inderhavnen opereres pt
med to ruter; en der går bagom inderhavnen og en der krydser inderhavnen via en højtvandssluse. Se nærmere på de
følgende sider.
Sammenhæng
Den Blå Løber sammenbinder de fire bynære Cold Hawaii
Inland Spots, og skaber ved disse punkter en bedre adgang
til Limfjorden som et stort folkeligt aktivitetsrum.
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Tilgængelighed
Forbindelsen udlægges som befæstet sti, der skaber
tilgængelighed for cykler, gående, rulleskøjter/skateboard,
handicappede og gangbesværede over hele strækningen. På
flere dele af strækningen er der allerede udlagt asfalt, andre
steder etableres asfalt eller betonstier for at sammenbinde
hele forbindelsen.

De Landskabelige Stier
I begge ender af Den Blå Løber etableres landskabelige stier
henholdsvis fra Dragsbæk til Silstrup i vest og fra Synopal
Havn til Eshøj Plantage i øst. Både ved Silstrup Hoved og i
Eshøj Plantage etableres et afmærket, landskabeligt loop,
der binder en kontinuerlig sløjfe på turen og bringer den
besøgende tilbage til udgangspunktet.

Adgang til vandet
Flere steder langs Den Blå Løber kobles by og vand sammen ved at der skabes opholds- og aktivitetspunkter med
adgange helt ned til vandet. Dette gælder dels de fire CHI
spots samt ved nye og eksisterende fodgængerovergange.

Stierne anlægges, hvor muligt, som grusstier, og eksisterende trampestier forbedres med beskedne indgreb. Alle
stierne skiltes jf. CHI Designmanual og der kan med fordel
laves kort, pjecer og digital formidling af den samlede rute

Klimasikring og adskillelse af forskellige trafikanter
Mellem Dragsbæk og Sydhavnen etableres en klimasikringsmur i beton. Muren etableres mellem kørebanen og
cykelstien, således at der skabes afstand mellem biler og
bløde trafikanter. Muren etableres endvidere som del af et
beplantningsbed, der danner et grønt bælte af lokal vegetation som fx marhalm og havtorn.

Den Blå Løber
Dragsbæk - Synopal
= 4,2 km
Tilgængelig for gående, cyklende, rullende og kørestolsbrugere

Silstrup - Dragsbæk
= 2,5 km
Silstrup Hoved Loop
= 2 km
Tilgængelig for gående

Synopal - Eshøj 		
= 2,5 km
Eshøj Plantage Loope = 2 km
Tilgængelig for gående og cyklende

N
Situationsplan 1:20.000
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DEN BLÅ LØBER// Kystvejen, Dragsbæk - Sydhavnen

Søbadet
Sydhavnen
Dragsbæk

De bløde trafikanter til vandet
På strækningen fra Dragsbæk forbi Søbadet - til man når til
Sydhavnen - løber i dag en bred asfalteret gang- og cykelsti på
vandsiden langs den trafikerede kystvej.
Målet med Den Blå Løber langs Kystvejen er at adskille de bløde
trafikanter fra den tunge trafik og skabe en aktiveret fjordpromenade, hvor de gående gående og cyklende både visuelt og
rumligt kommer tættere på fjordens vand end på biltrafikken.
Klimasikring
Adskillelsen sker konkret ved at introducere en højtvandsmur
i kt. 2.75, der danner et højbed til adskillelse mellem kørebane
og cykel- og gangsti. Beplantningen tænkes som buske i ca.
1-1,5 meters højdes af hjemmehørende arter, der findes langs
Limfjorden. F.eks. havtorn, marhalm eller lignende.
Overgange og tilgængelighed
Der etableres en række strategisk placerede overgange, hvor
der skabes koblinger til byen. Højtvandsmuren kan krydses via
sluseporte, der kan lukkes ved stormflodsvarsel.
Rekreative aktivitetspunkter
Der etableres en række rekreative punkter langs ruten, hvor
forskellige aktiviteter kan ske i nær tilknytning til vandet. På
denne måde gives Thisteds ’blå kant’ tilbage til borgerne som
et rekreativt aktivitetsfelt. Aktiviteterne kan være en en trappe
med adgang til vandspejlet, fitness- og crossfit faciliteter, siddemøbler orienteret mod vandet mv.
De rekreative punkter laves som plateauer støbt i beton placeret i en lavere kote end den rekreative forbindelse for at få
trafikken endnu mere på afstand og bringe aktiviteten tættere
på vandet.
Punkterne apteres med byrumsinventar, der understøtter den
enkelte aktivitet. Disse skal være af robust karakter og kunne
tåle en eventuel oversvømmelse.
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Kystvejen - generelt princip for gang- og cykelforbindelse med klimasikring
og adskillelse af tung og blød trafik med beplantningsbed
Planudsnit og tværsnit 1:200

DEN BLÅ LØBER// Kystvejen, Dragsbæk - Sydhavnen

Overgange
Der etableres på udvalgte steder overgange, så bløde trafikanter kan krydse højvandssikringen niveaufrit.Dette gøres
ved hjælp af sluseporte stål, der for det meste står åbent for
fri passage. Ved stormflodsvarsler lukkes portene, så kystvejen og de bagvedliggende arealer ikke oversvømmes.
Overgangene udføres med en betonbelægning, der går på
tværs af både Kystvejens kørebane og cykel- og gangstien.
Ved at lave dette belægningsskifte skabes øget opmærksomhed omkring krydsende trafik for de langsgående trafikanter.
Betonbelægningen fungerer samtidig som en gestus og en
invitation til at krydse og enkelte steder fortsætter dette
tæppe helt ned og får fat i aktivitetspunkter, der bygges uden
på eksisterende stenglacier.

Aktivitetspunkter
På udvalgte steder på Den Blå Løber etableres, foruden de
egentlige CHI spots, en række aktivitetspunkter af forskellig
karakter. Aktivitetspunkterne lægger sig altid på vandsiden.
På strækningen fra Dragsbæk til Sydhavn etableres to aktivitetspunkter. Det ene som et plateau og siddetrappe indrettet
med fitness faciliteter. Således kan man på løbe- eller cykelturen også laver andre fysiske aktiviteter og træne andre
muskelgrupper helt tæt på vandkanten. På det andet aktivitetspunkt går siddetrappen i beton faktisk helt ned og får fat
i vandspejlet og man kan således sidde med fødderne i vandet
eller måske endda bade derfra.

Princip: Planudsnit og tværsnit - 1:200
Kombineret overgang og aktivitetspunkt

Princip: Planudsnit og tværsnit - 1:200
Overgang

Princip: Planudsnit og tværsnit - 1:200
Aktivitetspunkt
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DEN BLÅ LØBER// Sydhavnen, ’Inderhavnsforbindelsen’ og ’Højtvandsslusen’

Sydhavnen

Kobling og adgang fra byen

Højvandsmuren etableres enkelte
steder på ydersiden af promenaden for at give niveaufri adgangsmuligheder fra og kontakt
til bysiden.

Sydhavnen
Kanten i Sydhavnen er ikke inkluderet i nærværende dispositionsforslag men vil blive udviklet som et selvstændigt
projekt. Kanten i Sydhavnen vil blive bearbejdet som et
aktivitetsbånd, der både henvender sig til vandsiden og til
udeområderne på landsiden. Kanten vil således bearbejdes
som et stort landskabeligt og aktivt strøg, der binder by og
vand sammen og samtidig i sig selv bliver et stort tilløbsstykke med store landskabelige og rekreative værdier for
thyboerne og byens gæster.

Bevægelse henover højvandsmuren
Ramper leder nogle steder
fodgængere og cyklister henover
højvandsmuren, for at skabe
adgang til vandsiden uden at
muren brydes

Kobling og adgang til vandet

Andre steder etableres højvandsmuren, så der skabes mest mulig
kontakt og opholdsmuligheder på
vandsiden. Således skabes et rekreativt forløb i nærhed til vandet.

Skitser (fra konkurrenceforslaget) til forskellige tværsnit gennem promenaden/ Den
Blå Løber i Sydhavnen og principper for hvordan klimasikringen aktivt kan bruges
til at skabe forskellige typer af rekreative situationer og tilgængelighed.
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Inderhavnen - the missing link
I dag findes der ikke en kontinuerlig og ubesværet gang- og
cykelforbindelse langs hele Thisteds bynære kyststrækning,
og man er derfor nødsaget til bevæge sig langs inderhavnen, som i dag er en meget trafikeret strækning og dels
tages de bløde trafikanter forbi tankstationer, supermarkeder og fastfoodrestauranter på vestsiden og på østsiden ad
krogede veje på bagsiden af byens svineslagteri og rensningsanlæg før man er tilbage på stien langs vandet.
Den mest realistiske løsning ’nu og her’ vil være at forbedre
ruten langs inderhavnen. En mere visionær løsning vil være
at man på sigt etablerede en højtvandssluse med cykel- og
gangforbindelse over havneløbet:
Den realistisk løsning - nu og her
‘Nu og her’ giver det mening at forbedre forbindelsen langs
inderhavnen så ’Den Blå Løber’ bliver intakt. Den skitserede
rute (modstående side) viser hvor den forbedrede forbin-

delse skal etableres. Forbindelsen vil - udover at binde den
rekreative rute sammen - også forbedre den rekreative oplevelse og ikke mindst sikkerheden for de bløde trafikanter
i bevægelsen igennem Thisted. Dette vil være et kærkomment løft til byen både nu og på sigt, idet den vil binde byen
bedre sammen og ikke mindst vandet og byen.
Hvordan ’Inderhavnsforbindelsen’ skal udformes er ikke en
del af nærværende dispositionsforslag men vil blive undersøgt og udviklet i en selvstændig opgave i sammenhæng
med udviklingen af ’Kanten’ i Sydhavnen. Og ikke mindst
i sammenhæng med det Realdania støttede projekt ’Hovedbyer på Forkant’, som Thisted Kommune har modtaget
støtte fra siden konkurrenceforslaget. Dette projekt har bla.
til formål at forbedre midtbyens kobling til havnen.
Det er således oplagt at Den Blå Løber videreudvikles i
sammenhæng med aktiveringen af ’Kanten’ i Sydhavnen,
‘Inderhavnsforbindelsen’ og ‘Hovedbyer på Forkant’. Denne
samlede indsats vil udfoldes nærmere i en nært forestående
projektfase.
Den visionære løsning - på sigt
Med planerne for Sydhavnen og ambitionen om at gøre den
til byens urbane aktivitetsrum ved vandet, er der ligeledes
et stort potentiale i at lede den bløde trafik langs vandet og
etablere en gang- og cykelforbindelse over havneløbet. Dette vil fuldende Den Blå Løber, som et værdiskabende rekreativt greb, der bringer Thisteds borgere tættere på vandet, og
samtidig binder østbyen og vestbyen bedre sammen.

Som tidligere nævnt højtvandssikres hele den rekreative
fordindelse langs kystvejen og Sydhavnen, men denne har
ingen værdi uden at man også sikrer inderhavnen mod oversvømmelse. Inderhavnen kunne i princippet ligeledes sikres
med en højtvandsmur langs hele kanten, men dette greb
vurderes at have en risiko for at skabe en uønsket barriere
mellem midtbyen og inderhavnen. Der arbejdes tværtimod
på at skabe en bedre sammenhæng mellem by og havn
- blandt andet gennem det Realdania-støttede projekt
Hovedbyer På Forkant.
Desuden står Thisted Kommune overfor at skulle restaurere
de to molehoveder ved havnens indsejlingen indenfor en
nær fremtid.
Den nødvendige investering i både restaurering af molehoveder og klimasiklring af inderhavnen sammenholdt med
det enorme potentiale i en kontinuerlig rekreativ gang- og
cykelforbindelse langs vandet, peger på at det mest værdiskabende greb vil være en højtvandssluse med cykel- og
gangforbindelse over havneløbet.
Det skal fortsat sikres at mindre både og sejlskibe kan
passere slusen ubesværet. En løsning med højtvandssluse
vil kræve en endelig udfasning af den industrielle skibstrafik
i inderhavnen, men denne er i dag sparsom, og det vurderes
at kunne gøres indenfor en overskuelig årrække.

Inderhavnsforbindelsen

Højtvandssluse
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DEN BLÅ LØBER// Strækning ved Østbyen, Sydhavnen - Synopal Havn

Sydhavnen

Synopal Havn

Østbyen
Når der etableres en forbindelse over havneløbet, sammenbindes Den Blå Løber på begge sider af havnen. Øst for havneløbet
kan man med simple greb etablere en velfungerende og attraktiv forbindelse, da der allerede findes et stiforløb langs vandet.
På denne side af havneløbet er der ikke brug for kystsikring idet
huse og infrastruktur ligger højere i landskabet.
Rundt om rensningsanlægget - 500m
Strækningen rundt om rensningsanlægget er i dag en grussti
med en god bredde, og skal derfor blot asfalteres. Beplantning adskiller stien fra rensningsanlægget, som man slet ikke
fornemmer. Rumligt har man vandet meget nært og byen på
afstand.
Rensningsanlæg - Campingplads - 500m
Fra rensningsanlægget til starten af campingpladsen findes
allerede en asfalteret sti med den ønskede bredde, og der skal
således ikke gøres noget på dette stræk. Der er undervejs flere
nedgange til stranden via betontrapper. På landsiden er man
adskilt fra parcelhusgrunde med hæk og anden beplantning.
Med det bagvedliggende parcelhuskvarter kunne man med
fordel etablere bænke langs stien.

Tværsnit // Ved Campingpladsen 1:200
Nedgang og siddetrappe i beton til plateau med picnicområde

Campingplads - Synopal Havn - 500m
Det sidste stræk forbi campingspladsen inden man når til Synopal Havn er i dag udført som et smalt cykelspor med stenmel
med en bredde, der ikke tillader trafik i begge retninger. Her
udføres en asfalteret sti på 3 meters bredde på toppen af
skrænten.
Stien er enkelte steder meget åben mod campingpladsen på
landsiden, og er adskilt af trådhegn. Her ønskes en skærmende
beplantning.
På vandsiden af stien er en skrænt, der enkelte steder har et
lavereliggende plateau, der ligger fint i læ af skærmende beplantning. Flere steder er der opstillede picnic borde. Her foreslås det at understøtte disse steder med bedre tilgængelighed
(trapper) samt etablering af opholds- og aktivitetszoner.
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Planudsnit // Ved Campingpladsen 1:200
Nedgang og siddetrappe i beton til plateau med picnicmoråde
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DEN BLÅ LØBER// DEN LANDSKABELIGE STI// Silstrup Hoved
Dragsbæk

Silstrup Hoved

Den Landskabelige forbindelse
Dragsbæk - Silstrup Hoved = 2,5 km
Silstrup Hoved Loopet = 2 km
Fra Dragsbæk drejer den rekreative forbindelse op til det
eksisterende fortov på Simons Bakke og følger fortovet hen
til plejecenteret ved Hotel Limfjorden. Her går ruten igennem
plejecenteret og videre ned til stranden via en mulig trappe til
stranden.
Stranden er smal og det er ikke muligt at lægge hverken en
befæstet sti eller en grussti. Men underlaget er fint, stabilt
og nærmest kridvidt af små muslingeskaller og landskabet
er bjergtagende. Her kan man se både til Mors’ kystskrænter
og overskue hele bugten med Thisted By og Eshøj Plantage
længst mod øst.
Herfra går turen ca. 2 km langs stranden til destinationen Silstrup Hoved - en dramatisk kystskrænt af den såkaldte moler,
der kun er eksponeret på netop dette sted i hele Thy. Leret
ligger meget grafisk i stribede lag med vulkansk aske.
Er man rask kan man klatre op på skrænterne, hvorfra man
får den mest fantastiske udsigt, inden man kan tage loopet
tilbage til Thisted.
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DEN BLÅ LØBER// DEN LANDSKABELIGE STI// Eshøj Plantage
Den Landskabelige forbindelse
Synopal - Eshøj Plantage = 2,5 km
Eshøj Plantage Loopet = 2 km
Synopal Havn

Fra Synopal Havn antager stien en mere landskabelig karakter. Man bevæger sig hele tiden langs vandet på de nøjsomt
anlagte trampestier.

Eshøj Plantage

Stien indtil Fårtofte Dam kan godt tilbagelægges på cykel,
og herfra vil ruten til Eshøj Plantage dele sig for cyklister, der
bliver nødt til at skære ind i landet, hvorfra man kan opleve
fjorden fra det højereliggende terræn. Gående kan fortsat
bevæge sig langs stranden helt frem til plantagen.

Eshøj Plantage er anlagt på tre paralelle dale, så den fine
løvskov med over 150 forskellige arter bølger sig via interne
stiforløb i dramatiske formationer. Derfor er plantagen også
et yndet udflugtsmål for mountainbikere og mere vovede
motionsløbere.
Der er i dag i plantagen tre afmærkede ruter på hhv. 1 km,
1,5 km og 2 km så vandre- eller cykelturen kan ende i et loop
gennem skoven og tilbage til Thisted langs kysten.
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Badning

Roning

Kajakshelter

Vinterbadning

Stand Up
Paddle

Svømning

Kajak

Fitness

Legeplads

Natur/ Friluftsvejledning

Stedets potentiale
Dragsbæk er det vestligste CHI spot i Thisted og definerer grænsen mellem Den Blå Løber og den landskabelige sti, der fører til
Silstrup. Stedet ligger således på grænsen mellem by og natur,
hvilket betyder at området både er bynært, let at komme til og
samtidig rækker mod oplevelser i naturen, både til lands og til
vands.
Thisted Ro-og Kajakklub
Thisted Ro- og Kajakklub er en velforankret og vandsportsklub
fra 1904 med aktiviteter indenfor roning i robåde, coastalbåde
og scullere, havkajak, surfkajak og SUP. Foreningen har ca 185
medlemmer heraf ca 30 børn.
Foreningens vision er at skabe rammer i superklasse for at lave
vandrelaterede aktiviteter særligt mhp. roning i robåde og kajak
samt SUP i fjorden for børn, unge, voksne og ældre hele året
rundt.
Invitation til områdets naboer
Foreningen ønsker endvidere at der i området skabes bedre
rammer for at områdets ’naboer’ kan bruge området til badning,
leg, udendørsmotion i og ved vandet, børnefiskeri, madpakketure og hyggested.
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Naboer omfatter bla.: Dagplejebørn –både private og kommunale, Institution med børnehavebørn, Institution med børn med
funktionsnedsættelse, Institution med voksne med nedsat
fysisk og psykisk funktionsevne, Tisted beboerforening (sydvestlige del af Thisted) samt Thy Triatlon Klub.
Samarbejde med DGI
Thisted Ro- og Kajakklub har samarbejde med DGI fra 2016-18
om at udvikle et samlet forslag til området incl. område tilhørende Thisted Kommune. Forslaget løser foreningens problem
med ral, opgraderer badefaciliteter, skaber mulighed for at
naboerne får adgang til toilet, bad, hyggesteder og svømning/
aktiviteter på og ved vandet samt mulighed for motion på land
med aktiviteter relateret til roning og kajak.
Vandshelter
Med Thisted Ro- og Kajakklub er Dragsbæk et naturligt centrum
for kajakorienteret vandsport og danner et perfekt udgangspunkt for at komme ud og opleve Limfjorden. Derfor er det også
udset at et CHI Vandshelter skal ligge ved Dragsbæk.
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Helhedsplan
Disponeringen af områdets udearealer har haft fokus på at:
- Skabe attraktive opholdsområder og mødesteder til både
foreningens medlemmer samt områdets naboer. Fokus på
både hygge og mere aktivt ophold.
- Løse ral-problem, så robådene lettere kan få adgag til vandet
- Ombygning af klubbens foreningslokaler
Opholds- og aktivitetsområder på land
Helhedsplanen foreslår at den rekreative forbindelse foran
roklubben strækker sig ned til vandet med en rampe, der er
tilgængelig for alle.
På skråningen mellem roklubben og vandet etableres et opholdsområde. Her er der naturligt læ og det er her folk i forvejen sætter sig i dag. Området understøttes ved at skråningen
terrasseres, så der opstår sydvendte opholdsterrasser med
udsigt over fjorden.
Opholds- og aktivitetsområder til vands
En pælefunderet mole etableres fra bunden af den eksisterende rampe og strækker sig ud i vandet henover ralen.
Således løses ral-problematikken ved at robåde bæres henover ralen. Molen tilkobles en flydeponton hvorfra kajakker kan
isættes. Molen er tilgængelig for alle og vil blive en attraktiv
destination som afstikker fra den rekreative rute. Molen faciliterer også open water svømmere.
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Opgradering af Roklub
Ombygning af roklubben er ikke indeholdt økonomisk i
nærværende projekt. Men vi foreslår at roklubben ombygges
så der er adgang for offentligheden til HC wc og depot udefra.
Vi foreslår at de eksisterende gule facader pudses op og efterbehandles med kalk.
Det er et ønske fra roklubben at etablere en multibygning og
et kajakdepot. Vi foreslår at disse nye bygninger etableres
som selvstæniger ‘pavilloner’, frakoblet den eksisterende
bygning. Således undgås knopskydning og det arkitektoniske
udtryk bliver mere rent og enkelt. De nye bygninger foreslås
etableret i træ med flade indeliggende tage. Valg af træsort
anbefales at følge CHI designmanual for sammenhørighed med
det øvrige.

Landskabssnit 1:100

Landskabssnit 1:500
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Badning

Svømning

Vinterbadning

Stedets historie
I 1920’erne skabte kalkværksejer og købmand H.N.Thykier med
flint og bleger en opfyldning i fjorden og anlage en stor dejlig
have; Thykiers have. I 1930’erne blev området doneret til Thisted Kommune, som etablerede en zoologisk have i området.
I 1950’erne anlage man Kystvejen og gennemskar derved den
zoologiske have.
På det tidspunkt var badning ved at blive et udbredt fænomen
i Danmark og Søbadet blev anlagt. Siden 1950’erne har Søbadet
således været Thisteds foretrukne badested.
Søbadet, et punkt på Den Blå Løber
Thisted Søbad ligger ud til Limfjorden centralt i Thisted by.
Søbadet er et yndet spot for lokale og besøgende udefra. Den
lille ‘halvø’, hvor søbadet ligger, danner en fremskudt græsplæne
i vandet, som er meget velegnet til bade- og strandaktiviteter.
Når den rekreative rute møder Søbadet deler den sig op i to; Den
ene løber langs bygningskroppen langs Kystvejen, den anden
inviterer til en smuk lille omvej langs vandet ind i anlægget. Ved
hjælp af en opholdsrampe har man her mulighed for at komme
helt ned til vandet, også med kørestol eller barnevogn.
Byens mødested om sommeren
Om sommeren er Søbadet et af Thisteds mest populære opholds- og mødesteder. Det er her man mødes, bader, svømmer
og hænger ud. Folk ligger side om side på græsset og bader
fra den lille sandstrand. Ved strandområdet er vandet lavt og
dermed børnevenligt.
Det kolde gys om vinteren
I 2016 blev Thisted Vinterbaderforening etableret med det
formål at varetage og fremme vinterbadning i Thisted Kommune. Foreningen er i stærk vækst og har pt mere end 100 aktive
medlemmer.
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Anlægget
Søbadet er en del af Den Blå Løber. Når man bevæger sig
langs Kystvejen, inviterer den nyomdannede rekreative rute
de gående ind i anlægget, hvor man enten kan passere langs
anlægget eller man kan vælge en lidt større detour og gå
langs vandet.
Ved vandet etableres en landskabelig rampe langs stenskråningen, som kan bringe brugerne, inkl. kørestolsbrugere og
barnevogne, ned til vandet året rundt. Langs rampen etableres en sydvendt opholdstribune, hvorfra solen og udsigten
kan nydes.
Således opstår et helårligt badeanlæg bestående af sydvendte tribuner, trapper, ramper og en badeplatform, der rækker
ca. 10 meter ud i vandet, hvorfra vinterbaderne kan bade året
rundt. Om sommeren kan badeanlægget eventuelt suppleres med flydende badebroer som danner en mere beskyttet
badesituation.
Helårsanlægget bestående af rampe, siddetrin og platformen etableres i beton og træbeklædes delvist. Langs rampen
og helårsplatformen etableres indfatninger med spunsjern.
Langs rampen etableres en stenskråning som binder sammen

med den eksisterende. Anlægget dimensioneres og udformes
til at kunne modstå ispåvirkning.
Helårsbadeanlægget kobles med selve bygningsdelen via en
rampe i terræn.
Bygningsdelen
Bygningsdelen placeres på en hævet platform mhp at klimasikre bygningen. Mod øst placeres selve bygningen. Mod vest
placeres et overdækket grillområde, der understøtter området som byens sociale mødested i sommerhalvåret.
Bygningen mimer CHI modulet i sit arkitektoniske udtryk med
lange lævægge i beton og træ, hvorimellem selve bygningskroppen placeres. Modsat de øvrige CHI moduler er denne
bygning udviklet som et isoleret, varmt hus. Dette fordi det
primært skal fungere som base for Thisted Vinterbaderforening, som selvsagt skal benytte anlægget om vinteren. For
vinterbaderne er det afgørende at toilet og omklædningsfaciliteter er opvarmede.

Indvendigt er bygningen disponeret som en gradvis rejse fra
byen mod den sanselige badeoplevelse, fra pålædt til afklædt. Opholdsrum, omklædningsrum og baderum etableres
som tre på hinanden følgende rum, der alle inviterer til sociale
fællesskaber på hver sin måde. Længst mod øst møder man
den store sauna, der har stort kig mod vandet. Foran bygningen etableres udebrusere og en lang sydvendt bænk.
Brugergrupper
Hele det udendørsanlæg og HC toilettet er tiltænkt både
foreninger og offentlige brugere. Bygningen er primært udviklet med tanke på de forskellige foreninger; dykkerklubben,
triatleterne og vinterbaderne. De forskellige foreninger vil
naturligt benytte anlæg og bygning på forskellige tidspunkter
af året.
På sigt er det muligvis hensigtsmæssigt at flytte dykkerklubben til fx Synopal eller Sydhavnen. Men indtil videre kan de
fortsat huses i Søbadet, hvorfor bådhuset også indtil videre
bibeholdes.

Når man ankommer fra gaden ledes man via en rampe op på
det hævede niveau. Her er der adgang til offentligt HC wc og
til depot for triatleterne.
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Stand Up
Paddle

Windsurf

Kajak

Badning

Vinterbadning

Fitness

Wakeboard

Sauna

Stedets potentialer
Området Synopal Havn fremstår i dag som et råt havneområde kun 2 km fra Thisted centrum. Et tydeligt skår i landskabet
vidner om tidligere tiders aktivitet i havnen, nemlig spor fra
Synopal fabrikken. Fabrikken har givet navn til området.

Cableparken samler forskellige interessenter med fokus på
vandets muligheder. Her er muligheden for at Thy kan blive
forgangsområde for vandsportsaktivitet og tiltrække eliteudøvere samt være med til at sætte standarden for wakeboarding
i Danmark.

Havnen og dens kanter mod vandet fremstår rå og trænger i høj
grad til renovering. En lille containerby i pang-farver dominerer i
dag havnen og fremstår som en selvopstået fiskerlandsby. Her
har Thy Cablepark til huse.

Foreningens formål er at få skabt et maritimt og borgervenligt
miljø, som tilgodeser nuværende og kommende interesser, dvs.
et multiområde, hvor der er plads til alle.
I 2018 benyttede 2500 unikere brugere anlægget.

Thy Cablepark
Thy Cablepark åbnede i sommeren 2014 og drives udelukkende
af frivillige kræfter. Foreningens mission er at skabe en Cablepark med liv og vandaktiviteter, hvor der er plads til alle. Thy
Cablepark er et tilbud til alle vandinteresserede i alle aldre med
wakeboarding, svømning, kano/kajak, windsurf, SUP, vinterbadning og strandområde.
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Windsurfing
Det er pt planen at Thy Windsurfforening skal flytte ind i Synopal Havn.
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Landskab
Lævæggen optræder på Synopal Havn som støttemure for
det bagvedliggende område. Det delvis udgravede landskab
bag de foreslåede bygninger foreslås retableret med overskudsjord med materiale fra det renoverede og reducerede
kajområde, samt omdannet til vild natur. Retableringen
skaber muligheden for at føre den rekreative rute langsved/ bagom støttemuren dvs. tættere på vandet end i dag.
Heroppefra vil der være en formidabel udsigt over fjorden og
det nye liv ved anlægget, som kan nydes af alle, der færdes
på ruten.
Bygninger
Den ‘selvgroede’ stemning på den nuværende Synopal
Havn har et råt og upoleret udtryk, som på mange måder
passer godt til det liv og de aktiviteter, der foregår her. Den

eksisterende samling containere fremstår nærmest som en
lille fiskerby, et selvstændigt samfund. Vi har med projektet
forsøgt at skabe både sammenhæng med de øvrige spots og
samtidig holde fast i den eksisterende karakter. Bygningerne
etableres som mindre volumener, der alle kobler sig på den
genkendelige lævæg og serviceres af denne.
Langs støttemurene etableres tre bygningskroppe. Den
første man møder, når man ankommer fra øst (og fra
p-pladsen) er et CHI modul med omklædning, bruserum
og toiletter. Dernæst kommer et depot til udstyr, som er
gravet ind i skråningen. Det sidste rum er et opholdsrum til
foreninger og øvrige gæster til området. Dette rum etableres
som et lyst og åbent rum med check in, caféområde og plads
til fællesaktiviteter og fx undervisning.

Kabelbanen
I Synopal Havn er ønsket et fullsize cable anlæg (en
’rundstrækning’) til wakeboard. Det er afgørende at der skabes fladt vand, som er vigtigt for sporten.
For at opnå dette på den enkleste måde, bevares de eksisterende moler og der udgraves ind mod land for at opnå et
større bassin. Dette muliggør etablering af en fullsize bane
på 456m med fladt vand. Der arbejdes på om der kan skabes
plads til en 2.0 bane enten indenfor molearmene eller udenfor.
Kajkanten omkring launchområdet etableres med træterrasser, ramper og flydepontoner langs den eksisterende
vest-mole, så der opstår et ophold tæt på aktiviteten både
for udøvere og nysgerrige tilskuere.
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ORGANISATION

Organisation
Politisk styregruppe:
Den politiske styregruppe består af udvalgsmedlemmerne fra
Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget samt medlemmer fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Det betyder helt konkret at den politiske styregruppe består af 11 medlemmer ud af
kommunalbestyrelsens 27 medlemmer. Sekretærer for gruppen
er direktør for Teknik og Erhverv Mogens Kruse Andersen, chef
for Drift og Anlæg Ejgil Haurum samt Tina Morgen Kristensen
og Thilde Kielsgaard Heidemann.

Politisk styregruppe
EAKU & KMTU

Administrativ styregruppe
Direktør og chefer

Administrativ styregruppe:
Den administrative styregruppe består af direktør for Teknik og
Erhverv Mogens Kruse Andersen, chef for Drift og Anlæg Ejgil
Haurum, chef for Plan og Miljø Marianne D. Galsgaard og chef
for Kultur og Fritid Karen Louise Erichsen.

Projektejer, projektleder
og projektkoordinator

Projektejer: Mogens Kruse Andersen.
Projektleder: Jonas Collin (byggeteknisk ansvar)
Projektkoordinator: Tina Morgen Kristensen/ Thilde Kielsgaard
Heidemann (interessentinddragelse og fondsansøgninger)
Konsulent for kommunen: Rasmus Johnsen

Bygherrerådgiver

Arbejdsgruppe:
Arbejdsgruppen består af Jonas Collin (Drift og Anlæg), Tina
Morgen (Ledelsessekretariatet), Thomas Bruhn Helleberg
(Kultur- og Fritidsafdelingen), Tina Bach (Plan og Miljø), Tobias
Geertsen (sektionsleder, Drift- og Anlæg).
Rådgiver gruppe:
Totalrådgiver: Spektrum Arkitekter (Projekteringsledelse og
designledelse. Arkitekt- og landskabsarkitektfaglig teknisk
rådgivning)
Underrådgiver: Norrøn (Arkitekt- og landskabsarkitektfaglig
teknisk rådgivning)
Underrådgiver: ISC rådgivende ingeniører (Ingeniørfaglig teknisk rådgivning)
Interessenter:
Thy Cableparken, Thisted Ro- og Kajakklub, Thisted Sejlklubben, Thisted Vinterbader, Thisted Sportsdykkerklub, Thy Triathlon Team (Openwatersvømmere), Surfklubben Nasa, Søsportscenter Vilsund, Bygholm Kite Surf, Nordvest Safari, Friends of
Cold Hawaii, Thisted Gymnastik og Idrætskultur.
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