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Projektet udføres af insitustøbt 
beton. Da projektet ligger på bag 
den beskyttende eksisterende 
kystsikring af høfteblokke er det 
blevet vurderet at de er nok at lave 
bundopbygning og støbe herpå 
uden anden forankring. 
 Ud over beton vil der blive 
anvendt hårdt træ til bænke og 
siddeflader.
 Den sydlige kystterrasse ligger 
på privat grund og det har derfor 
været et krav at projektet ikke er 
synligt fra den private bolig.
 
Kystterrasse øst 
Areal   250  m2 
Beton 
 Flader  30  m3 
 Trapper/trin  78  m3 
 

Kystterasse vest 
Areal   112  m2 
Beton  
 Flader  11  m3 
 Trapper/trin  43  m3 
  
Samlet areal  362 m2

Samlet volumen 162 m3
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Oversigt

Arkitektur 
Det er projektets mål at skabe op-
hold og tilgængelighed, sikkerhed 
på pladsen, og stabilisere de to 
klitter, der omgiver landingsplad-
sen, så de ikke slides af vind, vejr 
og færdsel. 
 Den arkitektoniske grundidé for 
begge kystterrasser er at støbe en 
sti der følger klitskrænten vandret 
ud og ender i samme højde som 
den eksisterende kystsikring for at 
give den fulde oplevelse af havet, 
vinden og det lange kik op og 
ned af stranden. Langs stien vil 
der være sidde muligheder i form 
af bænke og bord-bænke-sæt. 
Neden for stien vil der være sidde-
trapper hvor man kan opholde sig. 
Stedet hvor begge stier møder 
kystsikringen vil der være trapper 
som giver adgang den vandrette 
kystsikring og derfra til stranden. 
 Vest terrassen ligger i en høj 
klit på privat grund. Her er det 
nødvendigt at lave en støttemur 
der holder klitten tilbage. Murens 
højde vil være variende ca. 0.5 til 
1.2 meter. Muren er en nødvendig-
hed, men giver også mulighed for 
at danne to nicher hvorfra man kan 
året rundt kan se solnedgangen i 
læ (fra den dominerende vindret-
ning syd og syd-vest). Klitmuren 
vil være lavere end klittens top så 
man altid vil kunne se klit og hjæl-
mene over muren. 
 Øst terrassen har niveaufri ad-
gang fra madpakkehuset og helt 
ud til kystsikringens top så køre-
stolbrugere kan komme helt ud til 
den store udsigt. Langs denne sti 
vil der være en siddekant med træ 
på toppen og en niche med plads 
til et eller to solide bord-bænke-
sæt. Bag siddekanten vil klitten 
løfte sig og med sine hjælme altid 
være synlig. Fra øst terrassen løber 
der også en sti ned til et nedre 
plateau som giver adgang til den 
vandrette kystsikring og derfra stil 
stranden. Denne sti er ikke handi-
kap godkendt og har en hældning 
på cirka 1:50.
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Snit CC og DD

Indgrebet her synes at være mere 
drastisk, men her opretholder 
fiskerne klitten ved at skrabe store 
mængder sten op af dem så der 
ligger en stor ’pude’ af sten oven 
på kystsikringen. Opførelsen af 
terrassen vil lette deres arbejde og 
på samme tid give lidt mere plads 
til traktor og både. 
 Det ’eksisterende terræn’ er her 
kortmateriale fra kortforsyningen, 
mens kotepunkter fra landmåleren 
viser et landskab der ligger lavere.
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