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Engang
var den stivnede klit en byge af sandskorn
der fyldte blæsten op
engang
var ethvert af de træer
der i dag
gør landskabet loddent
kun en drøm om et frø
engang
var hjælmen kun spinkle strå
som syntes fortabt
i det ørkenlignende engang
syntes den opgave umulig:

At drage grænsen mellem natur og kultur
at forene
menneskets natur
med naturens menneske
i en fælles drøm om mangfoldighed.

Der er byggen der bøjer nakken
og danner en langsom bølge
hen over marken ved klittens fod
der er revlingens millioner af sorte kloder
der er gederams med de ukuelige blomster
der er det grønne græs
der giver rumlen i køernes maver
og så er der
det mest danske som tænkes kan:
Lærken
der synger i det saltduftende
himmelrum over klitheden.
Men se så også:
En mangfoldighed af søer
der blåt
spejler den evighed
ingen kan gribe med hænderne.
Går stille
gennem det landskab som århundreder formede
går seende
går lyttende
medbringende den lugtesans
som her
er sat i frihed.
Og en trane
letter et sted bagude
og en svartbag jamrer
gennem flere horisonter
og så mærker jeg på kinden den blæst
som her
var skaberen
og skaberen kryber ind i mit øre
hvisker:
Jeg kræver kun ydmyghed.

NATIONALPARKEN
KNUD SØRENSENS DIGT VED INDVIELSEN AF 

NATIONALPARKEN
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KLITTERNE I THY
DET NORDATLANTISKE KLITLANDSKAB

I Nørre Vorupør trækker naturen, arkitekturen og kul-

turlandskabet tydelige spor til de forudsætninger, som 

mennesker har måttet tilpasse sig i beboelsen af disse 

egne. Det er et landskab betinget af havet, sandet og 

vinden, der både fascinerer, inspirerer og indgyder re-

spekt hos den daglige bruger.

Som andre steder i Thy har dette område været stærkt 

påvirket af sandflugten, der hærgede landsdelen 

gennem flere hundrede år, formentlig fra begyndelsen 

af 1400-tallet. De nøgne klitter ved kysten begyndte at 

rulle ind over baglandet og danne vandreklitter, idet 

sandet blev blæst op på vest-siden af klitterne og lagde 

sig igen på østsiden. 

Sådanne vandreklitter er gennem tiderne blevet formet 

langs vestkysten og dannet grund for både landskabet 

og senere kulturlandskabet. For i takt med, at menne-

sket har beboet disse egne, har man benyttet sig af til-

gængelige teknologier, for at holde naturen i hævd. Det 

være sig i form af beplantninger til at holde på sandet, 

høfder for at holde på kystlinjen og bebyggelser særligt 

tilegnet disse naurlige forudsætninger.

Hovedgrebet i projektet tager sit afsæt i denne arkitek-

toniske tilpasning. Formidlingsfaciliteterne er udgang-

spunktet som det klare centrale tema i projekter, men 

vi lader landskabet krybe ind over bygningen og blive 

en del af formidlingscentret. 

Vi fastholder landskabet og klitterne med et arkitek-

tonisk greb, der skal holde på sandet, men samtidig 

række ud til byen. Som læmolen ved landingspladsen, 

er disse forgreninger, der udspringer fra bygningens 

midte med til, at landskabet former sig på bygningens 

præmisser, men stadig inviterer naturens tilfældighed-

er til at bidrage til oplevelsen.

Nationalpark Thy
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Klitlandskaber i Thy



Himlen

Klitheden

Vesterhavet

Nr. Vorupør

Det centrale 
formidlingsrum

Landingspladsen
Eksisterende mure/dæk
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Natur i bevægelse

Naturen er allestedsnærværende, når man 

besøger stedet for placering af Nationalparkcen-

ter Thy i Nr. Vorupør. Man mærker vinden i håret 

og sandet fyger omkring een. Lyden af havet og for-

nemmelsen af det åbne himmelrum over hav og 

park inviterer til en storslået naturoplevelse. 

Vi ønsker med vores forslag til Nationalparkcen-

ter Thy at fastholde denne sanselige introduktion 

til naturen og med vores bygning at skabe et på 

samme tid ydmygt og synligt sted på vejen til og  

fra Nationalparken. 

Vi foreslår at lede besøgende langs stedstøbte 

mure, med indstøbte elementer der fortæller his-

torier, til et overdækket rum for formidling i klitten.  

Murene skærmer for vind og sand og markerer i 

landskabet tre vigtige kig: forbindelsen til byen, til 

havet og til Nationalpark Thy. Disse tre kig er for-

bundet i rummet i klitten, hvor kigget til himlen 

også er tilstede i form af et ovenlys.

Murene kan tåle, at der ligger sand op ad dem.  Med 

murene tænker vi at forstærke stedets identitet og 

acceptere sandflugt, vind og vejr.

SANDET OG MURENE I NR. VORUPØR
HOVEDGREB FOR NATIONALPARKCENTER THY



Facade mod vest  1 : 200

Indgang fra vestRøgeri “Surfgryde” Hawblink

Ovenlys
Udsigtspunkt
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Murene i Vorupør Vinden og havet Klitlandskabet Sandet og himlen i Vorupør
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Dør mellem by, hav og park

Når man ankommer til byen fra Vesterhavsgade til 

byens centrale plads, åbner Nationalparkcenteret 

sig op som en diagonal akse, der tager fat helt ude 

ved Vesterhavsgaden og leder ind til bygningens 

hovedankomst.

Den eksisterende indretning af parkeringsarealet 

spærrer rumligt for klitlandskabet mod øst, og 

parkeringsindretningen vendes, så der åbnes op 

mod klitlandskabet, og den identitetsskabende 

karakteristiske klitvegetation trækkes helt ind i 

byens hovedakse, hvormed byen og klitlandskabet 

flettes sammen. 

Bygningen lægger sig helt ind i klitten og indgår 

dermed som en central del af den landskabelige 

oplevelse ved at koble det store landskab med for-

midlingen af samme. 

Fra øst ankommer man ad Hawblink, hvor der 

fornylig er etableret en ny dobbeltrettet cykelsti, 

der kobler pladsen og Nationalparkcenteret direk-

ANKOMST TIL 
NATIONALPARKCENTER THY

te til det store netværk af stier ud i Nationalparken. 

Cyklister har mulighed for at parkere direkte ved 

den sydlige indgang til bygningen og ved indgangen 

til pladsen.

For at styrke forbindelsen til kulturmiljøet ved 

landingspladsen holdes aksen fra Hawblink fri for 

parkering så man oplever nationalparkcentret og 

landingspladsen som et samlet karakterfuld, lokalt 

forankret miljø.

Lange mure i landskabet inviterer besøgende  

ind i læ og ly  i klitten - og leder derfra videre ud i 

landskabet.

Der er ingen tvivl om, at det er naturen, der er i 

fokus for besøget i Nationalparkcenter Thy. 

Murene danner rum for formidling indendørs og 

udendørs og er således på samme tid vægge i 

rummet og ledende for bevægelse på stedet.
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Kulturhistorisk miljø, Nr. Vorupør

Placeringen og karakteren af det nye Nationalpark-

center Thy bygger på en forståelse for landskabets 

markante kulturhistoriske træk på dette sted, Nr. 

Vorupør, der tilbage i slutningen af 1600-tallet slet 

og ret var kendt under navnet `Klitten´ - præget af 

sandflugt, der gjorde stedet uegnet til beboelse. 

Først i slutningen af 1700-tallet startede man de 

første forsøg med beplantning som et sandflugt-

shæmmende middel, der gjorde, at man kunne 

begynde at etablere stedet som en lille by, et 

fiskerleje med landingsplads, hvorfra der stadig 

fiskes, og som i dag ses som værdifuldt kultur-

miljø og populær turistattraktion, der fornylig har 

gennemgået en nænsom renovering og en genop-

førelse af landingspladsens gamle, kulturbærende 

fiskeribygninger. 

Nationalparkcenter Thy lægger sig således di-

rekte i forlængelse af den samlede vision for Nr. 

Vorupør, som har været at videreudvikle det gamle 

KYSTBYEN NR. VORUPØR
BYEN OG KLITLANDSKABET

fiskersamfunds byggede miljø med udgangspunkt 

i historien og det stedbundne potentiale samt at 

præsentere Nr. Vorupør som Kystkulturens Oplev-

elsescenter og dermed styrke erhverv og bosæt-

ning lokalt. 

Ambitionen med dette forslag er at bidrage til om-

rådets identitet og fællesskabsfølelse – både for 

beboerne i Nr. Vorupør og alle andre, der kommer 

til byen som turister og besøgende.

Nationalpark Thy indeholder en stor del af 

landets samlede klitareal, hvor mange klittyper er 

repræsenteret. Nationalparkcenter Thy integreres 

med sin placering i dette landskab, idet centeret 

lægger sig ind i den grønne klit – hvor hjælme og 

marehalm stabiliserer klitten – lige bag den hvide 

klit domineret af sandflugt. 

Selve ideen er at genbruge den egnskarakteris-

tiske og enkle metode til at sikre, at klitsandet kan 

genindbygges på bygningens tag – dvs. at sandet 

indgår i en naturlig klitformation på bygningens 

tag, og at formen stabiliseres med kokosnet, der 

fastmonteres med træspyd. I kokosnettet plantes 

en tæt vegetation af sandhjælme og marehalm, 

der hurtigt vil etablere sig, idet disse græsarter har 

en krybende jordstængel med lange trævlerødder, 

som søger ned i klitten for at hente vand samtidig 

med, at bladene er dækket af et tyndt vokslag, som 

medvirker til bedst muligt at holde på vandet i det 

tørre sand. 

Over tid, og når græsserne har sikret klitten mod 

sandflugt, vil kokosnettet være eroderet væk, og 

man vil have en naturlig grøn klitvegetation på 

bygningens tag. Naturlige stier leder op til uds-

igtspunktet på klitten.

Fra klitlandskabet på bygningens tag vil der være 

et 360 graders udsigtspunkt og der vil kunne 

monteres tavler på værnet til formidling af det 

enestående Nationalpark -landskab historie.
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Udekøkken Toiletter

Sti-netværk
Nationalpark Thy består af et stort netværk af gang- og cykelstier til vandre- og cykelture ud i det karakteristiske landskab - med en hovedcykelsti, 
der bl.a. udgår til og fra Nationalparkcenter Thy i centrumaf Nørre Vorup I forbindelse med formidling det store landskab er det således oplagt at 
starte sin cykelrute direkte fra Nationalparkcentret for at opleve naturen 1:1. Nr. Vorupør

Forplads
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PÅ OPLEVELSE I NATUREN
BESØGENDE OG BEBOERES BRUG AF NATIONALPARKCENTER THY

Flora, Nationalpark Thy 

Der har i flere år været en målrettet indsats i hele 

nationalparken mod tilgroning af invasive arter af 

især nåletræer og rynket rose for at fremme den 

oprindelige klitvegetation, hvilket skal sikre stor 

biodiversitet i området og stabile, artsrige hab-

itater. Hermed sikrer man den sjældne flora som 

fx den, der vokser i det højtliggende klitplateau ved 

de gamle havskrænter (hvidgrå draba, arter af en-

sian, bakkefnokurt og klitøjentrøst, som på verden-

splan kun findes i Nordjylland) – og som er meget 

forskellig fra habitater i fx klitheder og plantager. 

Til formidling af den særegne karakteristiske flora 

etableres mindre botaniske samlinger i bygnin-

gens udendørs nicher, hvor de kan etablere sig i et 

mere beskyttet miljø.

Belægning

Betonbelægningen i bygningens store centrale for-

midlingsrum føres videre ud i bygningens udendørs 

nicher. I betonen udspares huller til små sandede 

klitlandskaber og til grønne formidlingshaver, der 

er med til at skabe liv og variation på pladsen.

Den eksisterende betonstensbelægning på park-

eringsarealet er sammenhængende med øvrige 

belægninger på fortovet langs Vesterhavsvejen. Vi 

ønsker derfor at belægningen i begrænset omfang 

i en fornyet version, hvor sten tages op til huller for 

mindre klitdannelser i den store flade.

Hverdag/fest/ Formidling

Til hverdag rummer parkeringspladsen 30 biler og 

er samtidig fleksibel i sin pragmatiske, enkle form, 

hvormed den kan omdannes til byens festplads 

og som rum for Nationalparkcenterets temadage, 

hvor formidlingen af Nationalpark Thy vil kunne 

udfolde sig med telte på hele pladsen og med 

overdækkende sejl over bygningsnicherne mellem 

betonmurene ude på pladsen.



Længdesnit A-A  / Centrale formidlingsrum/ vest-øst 1:100

Del af formidlingsrum, 
som kan afskærmes

Dør til møderum Dør til møderumKig til havetFoyer/garderobe

Ovenlys

Nørre Vorupør / Landingspladsen / Nationalparken
Nationalparkcentrets placeres helt centralt hvor byens hovedgade møder det store klit-
landskab og det værdifulde kulturmiljø omkring landingspladsen.

Hovedgreb
Når man ankommer til Nørre Vorupør ad Vesterhavsgade åbner Nationalparkcenteret sig op 
som en diagonal akse, der tager fat helt ude ved gaden og leder ind til bygningens hovedank-
omst. Pladsen åbnes op mod klitlandskabet, og den identitetsskabende karakteristiske klitveg-
etation trækkes helt ind i byens hovedakse, hvormed byen og klitlandskabet flettes sammen. 
Fra Hawblink friholdes fine kig til både havet og miljøet omkring landingspladsen, og fra 
klitlandskabet på bygningens tag har man perfekt 360 graders view over hele Nationalparkens 
landskaber.

Fest- og formidlingsdage i Formidlingscentret
På særlige festdag kan de fleksible store og mindre pladsdannelser ved Nationalparkcentret omdannes til en fest- eller formidlingsp-
lads med telte og boder.

NATIONALPARKCENTER THY
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Facade mod nord / 1:200
Kig gennem bygningen til Hawblink ForpladsOpholdsareal/surfgryde

Udsigtspunkt Ovenlys
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FORMIDLINGSSTED I KLITTEN
FORBINDELSE MELLEM BY, HAV OG KLITHEDE

Formidling på vejen

Bygningen er i dialog med klitlandskabet og arkitek-

turen tegner sig  primært ved de 3 store åbninger 

til naturen. 

Man kan sige, at klitten overdækker de indendørs 

formidlingsrum og eliminerer “fornemmelsen af 

traditionel bygning”. Der er mere på spil end “blot” 

byggeri - her er det naturen og landskabets skala 

man møder.

I klitten finder besøgende læ og ly. På vejen gennem 

klitten, finder man inspiration og information på 

sin tur til eller fra Nationalpark Thy.

Mellem de insitustøbte betonmure opstår formid-

lingsrum, der udendørs tilbyder funktioner som 

adgang til toilet og bad, udekøkken, , drikkevand-

haner, brusere , cykelfaciliteter osv. Her finder man 

også beplantningsbede med planter fra National-

parken samt vekslende udstillinger på væg og gul-

vflader.

I klitten forestiller vi os en enkel organisering af funk-

tioner og et centralt rumligt og fleksibelt formid-

lingsrum, der har mange anvendelsesmuligheder. 

Fra dette centrale rum er adgang til møderum,

arbejdspladser, toiletter, garderobe osv.

Kontorområdet i Nationalparkcenter Thy har kig til 

fælles ankomstarealer og fin funktionel sammen-

hæng med receptions/butiksområde. Her findes 

det mere traditionelle kontorområde - andre arbe-

jdspladser kan etableres midlertidigt i formidling-

sområderne efter behov.

Møderummet kan deles i 2 og fungere i åben 

forbindelse med det centrale formidlingsrum. 

Foyerrummet fungerer også som formidlingsrum, 

her finder man desuden lockers og adgang til toi-

letrum.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Arealskema

    Centrale/Indendørs formidlingsrum 

    Reception

    Foyer/formidling

    Offentlige toiletter

    Kontorarbejdspladser

    Depot inde

    Depot ude

    Teknik

    Møderum

    Total

brutto / netto (m²)

292 / 278

34 / 28

57 / 51

50 / 40

122 / 104

29 / 23

22 / 11

26 / 20

50 / 40

682 / 596



Kontorområde Tekøkken/toiletterStille/møderum Teknik

Indgang fra vest/formidling

Formidlingshaver

Udekøkken

Depot Toiletter Møderum

Centralt formidlingsrum

Depot

A A

B

B C

C

Indgang fra syd/formidling

Udebrus

Foyer/
garderobe

Foyer/
garderobe

Formidlings-
haver

Cykelparkering/
kompressor mv.

Reception/
butik

Byggefelt

Plan 1: 200

Parkering Akvarium

Vask

Lockers

Ovenlys

Vandpost

Vandpost

Siddeniche
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3
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TRÆDESTEN I NATUREN
NATIONALPARKCENTERET SET FRA VANDET

En dør til naturen

Bygningen lægger sig i klitten og formidler kigget 

mellem by, hav og Nationalparken. Går man fra 

stranden mod Nationalparkcenter Thy - skærmer 

mure for vind og definerer et sted, hvor man kan 

opholde sig ude mellem den eksisterende Fisker-

ibygning og Nationalparkcenter Thy. 
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Surfhus Surfgryde
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I LÆ FOR VIND OG VEJR
OVERDÆKKET FLEKSIBELT FORMIDLINGSRUM

Det centrale formidlingsrum

Det primære rum i Nationalparkcenter Thy er et 

rum fuld af muligheder. Man kan vælge blot at van-

dre igennem på vej til eller fra Nationalparken og få 

lidt læ for vinden og information om det man har 

set eller skal se. Der er også mulighed for at fordy-

be sig i  de udstillinger, som måtte være der. 

Det centrale formidlingsrum kan opdeles i mindre 

rum eller fungere som et stort areal for en fælles 

samling. Den østlige del af rummet  kan mørklæg-

ges ved behov for at adskille en mindre del af rum-

met - ligesom man kan forestille sig hele rummet 

mørklagt i særlige formidlingssituationer.



Tværsnit B-B / nord-syd 1:100

KontorområdeIndgang fra vestToiletter

Ovenlys

To rum - det ene mørklagt, det andet flow/formidlingszone/ Flere rum i ét rum/ Byens samlingsrum/ Rummet muliggør store installationer/udstillinger/

Udsigtspunkt
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OPLØSNING AF UDE OG INDE

Klimazoner

Det centrale formidlingsrum har samme rå beto-

noverflader som de udvendige mure og belagte 

gulvflader. På gulvet ligger sand både ude og inde. 

Vi forestiller os det centrale rum opvarmet til 15-18 

grader med mulighed for opvarmning til 20 grader.                                                                           

Fornemmelsen af ude og inde flyder sammen er 

essentiel - jo længere “ ind i klitten” man bevæger 

sig, des mere ly og læ finder man.

Formidlingen af Nationalpark Thy finder sted både 

ude og inde - på og langs murene i landskabet.

Vil man overdække pladserne foran huset - fores-

tiller vi os mulighed for at spænde sejl ud mellem 

ophæng på de stedstøbte mure.
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Sand og vind undersøges/ Udstilling, der hænger fra loftet/

Inspiration til mangfoldig formidling/

Eksisterende mure og dæk Surfgryde
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Udstillinger kommer og går - rammen består

Vi ser mange muligheder for formidling i vores 

forslag til Nationalparkcenter Thy. Vi ser murene 

og bygningen som en åben ramme for det videre 

arbejde med brugergrupper og formidlingsrådgi-

vere. Vi har ladet os inspirere af de mange aktivi-

teter, der i dag foregår i Nationalpark Thy - samt 

kigget på formidlingsmuligheder til videre inspira-

tion. 

Formidlingen ser vi som forankret i det lokale og 

de lokale aktørers videnbank. Fra biologernes 

kendskab til landskabets vildt og vækster, orni-

tologernes viden om fuglenes migrationsruter til 

svampejægernes kendskab til årstidernes skiften 

og lokale jordbundsforhold. Østersplukkernes  vi-

den om fjordens bundforhold til surfernes studier 

af revler, strøm- og vindbælter. Området er fyldt 

med eksperter, der på hver sin vis, udnytter na-

turens særegenhed.  Dette vil vi koble med den 

visuelle og taktile formidling, der både foregår inde 

i bygningen, ovenpå bygningen og rundt omkring i 

Nationalparken.

RAMMER FOR FORMIDLING
UDSTILLINGSMULIGHEDER



Leg og læring på væggen/ Vand og sand/ Krop og landskab/ Objekter på væg/

Tværsnit C-C/ nord-syd 1:100

Lockers/garderobe Udendørs formidlingCentrale formidlingsrumVindue til møderum

Ovenlys

Surfgryde

Udsigtspunkt
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Beton og grønne fuger/ Grønne bløde kanter mod beton/

Træforede vinduesåbninger/ Spor støbt i betonen, som del af formidling/

Naturen længe leve...

Vi har med vores forslag prioriteret, at naturen og 

landskabet fremhæves. Vi mener, den grundlæg-

gende formidling af naturen sker bedst ved at  

indramme den ved markante kig og kontrastere 

dens blødhed med de skarpe mure i beton. Beto-

nen er insitustøbt og robust ved sin lange levetid 

i det barske klima,  Vi vil gerne anvende en lokal 

genbrugsbeton til belægning og gulvflader, hvis det 

viser sig muligt.

Døre, vinduesrammer, møbler og udvalgte væg-

flader foreslår vi i lokal træsort, vinduesrammer i 

egetræ.

I loftet i det centrale formidlingsrum er akustisk 

dæmpende flader samt skinner for udstilling, lys 

og lyd. Tunge tætvævede  gardiner i genbrugstek-

stiler gardiner med farver giver nem mulighed for 

afskærmning, ruminddeling og lyddæmpning.

ROBUSTE MATERIALER
STEDETS MATERIALER
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Grønne fuger/ Mandstro/ Klitbeplantning/ Marehalm/

Beton, trærammer og glas/ Fornemmelsen af at ude/inde flyder sammen/ Trærammer/ Genbrugsbeton, hvor det er muligt/



Akvarium Parkering Forplads
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Balance

Vi foreslår et Nationalparkcenter Thy, der er så 

stort, at det kan rummes i klitten og besvare de 

behov programmet beder om - og samtidig bygge

Nationalparkcenteret så lille som muligt, men så stort 

som nødvendigt.

Vi ser de udendørs arealer mellem murene uden-

for - som en naturlig del af hele formidlingsrum-

met.

I en videre bearbejdning med bygherre og bruger-

gruppe kan arealere finde deres helt rette stør-

relse - uden at gå på kompromis den overordnede 

idé om “et centralt formidlingsrum med tre kig til 

omgivelserne” .

AREALER
BRUTTO/NETTO

TEKNISKE FORHOLD
BÆREDYGTIGHED, KONSTRUKTION OG INDEKLIMA/VENTILATION

    Indendørs formidling 

    Reception

    Foyer

    Offentlige toiletter

    Kontorarbejdspladser

    Depot inde

    Depot ude

    Teknik

    Møderum

    Total

brutto / netto (m²)

292 / 278

34 / 28

57 / 51

50 / 40

122 / 104

29 / 23

22 / 11

26 / 20

50 / 40

682 / 596

Der har i konkurrencefasen og vil i den videre pro-

jektering være et stort fokus på, at sikre en sam-

menhæng mellem form, funktion, arkitektur og 

energirigtige principper, sammenholdt med drifts-

venlige løsninger. 

Bæredygtig bygning, dagligdag og profil

Bæredygtige løsninger er i dette forslag også lig 

med levedygtige løsninger over lang tid. Der er stort 

fokus på den sociale- og økonomiske bæredyg-

tighed, der begge er med til at sikre succes for 

både brugerne og de, der dagligt skal drifte stedet. 

Den bæredygtige projekttilgang bliver endelig do-

kumenteret i udviklingsfasen, hvor vi bla. vil arbejde 

innovativt med at sikre at genbrugsbetonen bliver 

en vigtig del af projektet. Tilgangen til projektet er 

helhedstænkning – vi skaber bygbare rammer, der 

giver store oplevelser. 

Samtidig vil vi gerne udfordre projektet ift. at skabe 

et sted, der har holdning til - og viser vejen i fht. - at 

passe på naturen, Her bør være synlighed omkring 

affaldsproblematikker – i naturen, havet og byen. 

Her kunne man beslutte, at man ikke sælger plas-

ticvandflasker til at tage med på tur i Naturparken.  

- i stedet har man drikkevandhaner.  

Vi lægger op tl at udbygge de bæredygtige tiltag 

i Nationalparkcenter i Thy – ikke kun i byggeriet 

driften af dette, men også i profileringen. Det er i 

vores verden den rigtige bæredygtige historie – 

den er holistisk.

Byggeriet er robust og udføres med enkle gennem-

prøvede tekniske, miljørigtige løsninger med en 

lang levetid og lave driftsomkostninger.

Konstruktion

Byggeriets overordnede konstruktion opføres i 

betonelementer, bestående af sammenstøbte 

vægge og dæk, som sikrer længst mulig levetid i 

et meget hårdt miljø. Det bærende system bliver 

bevidst en synlig del af den indvendige arkitektur. 

Samtidigt er det et byggeri med konstruktive tra-

ditionelle, gennemprøvede løsninger, som sikrer 

ovenstående krav overholdes.
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Konstruktive forhold/

TT-elementer

Betonbjælker
Støttemure i beton
Insitustøbt beton
Huldækelementer

Byggeriet er kompakt som minimerer materiale-

forbruget i anlægsfasen og reducerer varmefor-

bruget i driftsfasen.

Byggeriets indarbejdelse i klitlandskabet reduc-

erer desuden risikoen for overophedning og øger 

muligheden for varmeakkumulering. Indarbej-

delsen af bygningen i klitlandskabet sikrer desuden 

at det ”grønne” tag kan optage regnvand. Dermed 

reduceres behovet for bortledning af regnvand til 

offentligt regnvandssystem betragteligt.

Det tilstræbes at indarbejde genbrugsbeton 

i eksempelvis terrændækket og i udvendige 

støttemure.

Klima og ventilation

Byggeriet udføres med et fuldt dækkende mekani-

sk ventilationsanlæg. Ventilationsanlægget er et 

lavenergianlæg med effektiv varmegenvinding og 

variabel luftmængde. Luftmængden i det enkelte 

rum reguleres efter rumtemperatur, CO2 indhold i 

lokalet og en overordnet tidsstyring. 

Derudover vil der være mulighed for natkøling samt 

kombination med naturlig ventilation. Dermed 

sikres mindst muligt energiforbrug kombineret 

med bedst mulig komfort. 

Ventilationsanlægget placeres i et teknikrum, 

således anlægget ikke skæmmer klitlandskabet 

og samtidigt sikres anlægget mod sand og den 

saltholdige udeluft, hvilket ellers vil reducere an-

læggets levetid.

Opvarmning vil ske via radiatorer. Radiatorerne 

placeres under hensyntagen til fremtidig udstilling 

og den øvrige drift. Den store fordel ved anven-

delse af radiatorer er, at der er fjernvarmeforsyn-

ing i området.  Radiatoropvarmning er desuden 

enkelt at betjene i det daglige også uden tekniske 

kundskaber. Der er stor driftssikkerhed, miljørigtig 

og med lang levetid. Desuden sikrer opvarmning 

via radiatorer en hurtig regulerbar rumtemperatur 

afhængigt af behov, solindfald og antal mennesker 

i lokalet, derved minimal risiko for overophedning.

Føring af installationer/

Indblæsning
Udsugning

VVS

Sanitet udvælges således det er rengøringsvenligt, 

hvilket minimerer forbruget af rengøringsmidler 

og med lavt vandforbrug. Bl.a. via vandbesparende 

toiletter samt vandbegrænsning på vandhaner og 

udvendige brusere, hvilket igen reducerer driftsom-

kostningerne og tilgodeser miljøet.

El

Almen belysning udføres generelt med lavenergia-

rmaturer (LED). Belysningen reguleres desuden af 

dagslys og tilstedeværelse i det enkelte lokale som 

sikrer et minimalt energiforbrug. Der etableres de-

suden installation for særbelysning, udstilling, IT- og 

AV-udstyr.

Nationalparkcenteret bliver et totaløkonomisk vel-

fungerende byggeri, hvor der er skabt balance mel-

lem anlægsudgifter og driftsudgifter.

Fokus på tilgængelighed og hvor naturen trækkes 

med indenfor.

Der er således indarbejdet en sund, fleksibel og res-

sourcebevidst arkitektur.




