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FANØ BAD
TILBAGE TIL NATUREN, TILBAGE TIL FREMTIDEN
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FRA MANGLENDE OPLEVELSE AF STED- TIL DEL AF STEDET. 

Den historiske bebyggelse som strandvillaerne, forholder sig til 

landskabet, de ligger smukt i klitterne, mod lyset og udsigten. 

Enkelte huse i byen, som Pelargoniehuset ligger  smukt i sandet 

Græsset føjer sig rundt huset og rammer det ind, samtidig med 

at det adresserer bygaden - i modsætning til de fleste øvrige 

huse i Fanø By. Bebyggelserne ud mod Strandvejen kunne 

egentlig ligge mange steder og mangler respons til at være på 

dette specifikke sted. Mødet mellem landskab og by er uforløst 

og ender tilfældigt, uden karakter, accentuering eller drama. Alt 

trækker mod vandet, og byen mangler en tydelig modsats, et 

indhold og en karakter af intensitet, af centrum,- af ”det er her 

det sker” som supplerer oplevelsen ved vandet. 

De spektakulære omgivelser skal få bedre fat i stedet, få 

mulighed for at præge byen bedre. De skal finde en balance 

mellem afgrænsning og afskærmning mod naturkræfter og 

integrering i naturen med nye bylivskanter. Fanø Bad skal 

defineres rumligt,- ”her er vi!” Der skal dyrkes en atmosfære 

igen. Det skal blive et sted du ønsker at udfolde dig, levende, 

smukt, foranderlig og overraskende. 

FRA BYEN DU ER HURTIGT IGENNEM - TIL LANGSOM 

PROMENADEBY 

Strandvejen løber smukt gennem svinget ved Norges Fjelde. 

Skoven rammer rummet ind og skaber en rumsekvens som 

er markant og interessant. Så slipper vejen relationen til 

konteksten og landskabet frem til stranden, på trods af at 

Strandvejen går igennem markante landskabsrum, haver og 

dragende kik. Fra man runder Skovsletten, ca. 12 minutter at gå, 

fem minutter at cykle eller 2 minutter at køre, er vejen monoton, 

DRØMMEN OM FORTIDEN- SKAL BLIVE DRØMMEN OM FREMTIDEN

Fanø Bad havde magnetisk kraft med evnen til at tiltrække turisme med drømmen om bedre helse, møde med andre interessante 

mennesker og oplevelser med spektakulære events og sublim natur. 

Naturen er stadig sublim, og længslen efter fordums tider indtræffer i en nedslidt by uden mange oplevelsesmæssige eller 

arkitektoniske kvaliteter. Byen har lappet på sig selv i flere årtier. Dens tyngde og pondus er væk, materialiteten patinerer træt, 

naturens tilstedeværelse i byen er svindende og historiens spor er vanskelige at finde. 

Der skal skabes en drøm om fremtiden, elaboreret og forankret i Fanø Bys historie, fortid og nutid. De historiske fortællinger skal 

integreres som en samlet fortælling som også rummer alt det som Fanø By skal blive i fremtiden, ikke et melankolsk, nostalgisk 

sted som færre og færre husker, men et sted som nutidens beboere fremelsker, investerer i og ser sig selv i som del af historien og 

fortællingen

den har et uendelighedsperspektiv ind i den lukkede facade og 

parkeringspladsen til Feriecenter Vesterhavet. 

Vej-udformningen på Strandvejen viser, at her kan man køre 

rigtig hurtigt igennem. Strandvejen responderer ikke på 

ankomsten til byen, så man reducerer ikke hastigheden som 

følge af vejens trafikprofil. Høj hastighed er en af de største 

forhindringer for rekreativt byliv som promenadekultur samt 

udfoldelse af byliv langs vejens destinationer. Funktioner som 

udendørs serveringer lukkes af og beskytter sig mod vejen, i 

stedet for at vise sig frem og deltage. 

Strandvejen skal blive til en promenadegade, et sted som man 

ønsker at flanere og cruise gennem. Gaden skal nedskaleres, 

underdeles, og der skal arbejdes med oplevelsesrigdom og 

gåkvalitet. Uendelighedsperspektivet skal nedbrydes, og der 

skal etableres en respons i vejen på de omgivelser den går 

igennem. Destinationerne langs vejen skal frem i lyset, der 

skal inviteres og skabes nysgerrighed. Fanø Bys hovedgade 

skal blive et langsomt sted. Et byrum og gaderum som gør at 

bebyggelsen, beboerne og de besøgende vender forsiden frem, 

et sted for møder, for at se livet udfolde sig, et sted man vil se på 

og blive set.

FRA ”BYEN MED BAGSIDEN MOD GADEN OG ILDSJÆLE PÅ 

INDERSIDEN”  - TIL ”LIV PÅ FORSIDEN” 

Byen har små vitale verdner som overrasker på indersiden med 

stor rigdom, generøsitet og kvalitet hos flere af byens aktører. 

Som hos passionerede Victoria Palace, hvor en verden af 

lokalhistorie og kulturliv udspilles eller en stille novembertirsdag 

hvor der er helt fyldt hos Keller til pragtfuld frokost. Men Fanø 

Bad by vender ryggen mod sig selv. Mødet mellem bebyggelse 

og gade bærer præg af et ønske om at distancere sig fra vejen 

og stedet. Undtagelsen her er Perlargonia huset og Ny Form, 

som åbner butik og udendørs servering frit ud mod gaden. 

Den øvrige by er domineret af store arealer som få bruger eller 

ingen aktiv brug har. Disse arealer kommer ikke beboerne til 

gode, ej eller de besøgende. De er forladt og fungerer kun som 

beskyttelse af det private, fordi man mangler at skabe gode 

nuancerede offentlighedsgrader af disse arealer. 

Introverte bebyggelsesstrukturer med arealer, der ligger som 

buffer mellem gaden og de besøgende, skaber en uengageret 

fornemmelse i byen. Enklaverne har sine indre verdner som er 

sig selv nok, og det man giver til stedet er sin parkeringsplads 

eller en øde græsstump. Disse manglende møder mellem stedet 

og aktørerne, hindrer møder på tværs af byen, mellem beboerne 

og de besøgende. Det hindrer udfoldelsen af bylivet. 

Kanterne, langs de private arealer ud mod vejen, viser 

udfordringen mellem offentlige og private arealer, hvor små 

trætte hegn giver gaden et trist udryk, og skaber forundring om 

hvad som beskyttes, hvem som holdes ude og hvem som skal 

holdes inde. 

Ildsjæle er dynamoer og fremtiden for denne by. De som evner 

at samle, eksekvere aktiviteter og skabe drømme skal fejres og 

støttes. De skal gives rum og muligheder i byens uderum for 

udfoldelse. Byen skal vendes mod sig selv, det kræver både 

retning, vilje, flytning af funktioner, ombygninger, og tid, men 

det er sådan man skaber et sted.

KONCEPT

Med udarbejdelse af den nye byrumsstrategi for Fanø Bad har 

vores overordnede mål været at skabe en fleksibel og robust 

udviklingsplan for byen, der over tid vil kunne forløse og 

udtrykke Fanø Bads potentiale og identitet. Samle byen i ét 

arkitektonisk greb der kan forene byens liv, selvforståelse og 

identitet og danne rammen for et levende byrum, hvorfra byen 

kan opleves og indtages. I en skala og et tempo der fordrer til 

byliv og med referencer til tidligere tiders promenadekultur og 

ferieby.

Overordnet introduceres en samlende struktur, der som 

i tidligere tider, sammenbandt hoteller, forlystelser og 

destinationer som et gennemgående forløb, fra ankomsten til 

byen og til mødet med vand og strand. Som tidligere er det en 

klinkebelægning der som en rygrad gennem byen definerer 

byens rekreative offentlige flader og danner gulv for byliv og 

udfoldelse af identitet.

Omkring dette gennemgående forløb, mellem bygninger 

og promenade, har vi defineret potentielle udviklingsarealer 

der i forskellig grad kan indgå i den samlede byrumsstrategi, 

i synergi og forlængelse af de offentlige arealer.  Den ene 

type har vi kaldt mulighedsfelter. Mulighedsfelterne er typisk 

privatejede arealer om kommercielle foretagender der støder 

op til Strandvejen og Fanø Bads nye promenade og livsnerve, 

og som vil kunne indgå i det aktive byliv med fordel for 

både byrum og forretning. Et sted, hvor kantzoner omkring 

promenaden forløses med udgangspunkt i den private 

grundejers forretning eller interesse. Det kunne således være 

udeserveringsarealet foran Kellers Hotel der kan opgraderes, 
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åbnes og udvides og endda de grønne arealer på den modsatte 

side af hotellet som med en sammenkædning med hotellets 

tilbud og aktiviteter, kan udvikles til rekreative grønne arealer 

der supplerer de mere kommercielle i hotellets umiddelbare 

nærhed. Et andet eksempel på et mulighedsfelt kunne være 

området for pladsdannelse omkring Strandkiosken. Her vil 

en ny pladsdannelse være en klar forbedring for kioskens 

kommercielle potentiale, men også en byrumsforbedring i form 

af et strandnært mødested og opholdsplads.

Den anden type af potentielle udviklingsarealer har vi kaldt 

udviklingsfelter. Udviklingsfelterne er ligeledes placeret mellem 

byggeri og Strandvejen, men er hovedsaligt af beboelseskarakter 

og ikke umiddelbart del af konkurrenceområdet. Typisk for 

disse arealer er at man ønsker at bevare en afstand og privathed 

omkring boligerne, men de flade arealer der flyder sammen 

med parkerings- og gadeforløb, gør udfylder oftest sin funktion 

dårligt. Forslag i projektet om tiltag på disse områder skal derfor 

ses som et idékatalog som grundejere kan lade sig inspirere af, 

men bestemt ikke er forpligtiget til at følge. Forslag der både 

vil kunne understøtte ønsket om privathed og afskærmning og 

samtidig bidrage som rumskabende og kvalitative arealer i det 

offentlige rum.

Det er med den samlende struktur, defineret af den 

gennemgående teglbefæstelse, og med udviklingen af de 

tilknyttede udviklingsarealer, magien og synergien skal opstå. 

De overordnede byrumsinvesteringer foregår i det offentlige 

rum og vil være starten på transformation af Fanø Bad. Men 

for at omdannelsen for alvor skal blive en succes kræves det 

ejerskab til processen og byrummet, som i den grad kan foregå 

og dyrkes i de udpegede muligheds- og udviklingsfelter.

FORLØB OG NEDSLAG

Ved ankomst til Fanø Bad introduceres teglklinkebelægningen 

straks som en hævet flade på kørebanen, der sammen med 

det indsnævrede vejprofil fordrer langsommere og mere 

opmærksom trafik. Kort efter vejindsnævringen og trafikbump 

ledes cyklister til vejbanen og fortove udvides så der bliver plads 

til at gå sammen, slentre og til opholdssituationer under vejs. 

Samtidigt giver det smallere vejprofil plads til en udvidelse af 

de grønne arealer omkring den. Fra projektområdets start ved 

Fiskerhusene indtil Kellers Hotel forstærkes den landskabelige 

karakter. Her ligger udelukkende boliger der placerer sig som 

husene i klitlandskabet, de er bare tæt på byen. Her gøres plads 

til lidt ekstra grønt areal omkring de tilstødende grunde og vi 

foreslår visse steder en terrænbearbejdning der understøtter 

opfattelsen af huse placeret i det Fanøske landskab, nem 

mellem bakkede klitter. For yderligere at understrege den 

landskabelige karakter foreslår vi en udvidelse af plantningen 

der i dag strækker sig til kanten af byen. På den vis understreges 

og intensiveres oplevelsen af overgangen mellem landskab og 

den byfortætning vi foreslår intensiveres fra Kellers Hotel og 

frem til Feriecenter Vesterhavet.

Fra ankomst til byen ved Fiskerhusene leder et spor af den 

gennemgående belægningsflade videre ned ad Strandvejen 

og udfolder sig ved det første nedslag ved Kellers Hotel og 

restaurant. Her folder belægningen sig igen ud over vejbanen  

BYEN OG VEJENS MANGLENDE FORBINDELSE TIL KONTEKSTEN

DØDE AREALER

AKTIVE UTADRETTEDE FUNKTIONER

AVVISENDE FACADER 

INTROVERTE STRUKTURER
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SITUATIONSPLAN 1:1500 

HOTEL FANØ BAD M.F
Flere steder langs vejen vender de nødvendige 
bagsidefunktioner direkte ud mod gaden, f.eks. ved 
affaldsskuret ved den lukkede restaurant. Denne funktion 
foreslås en mere diskret placeres bag huset. Her placeres 
istedet iskiosk eller udeservering

HOTEL FANØ BAD
Hotelkompleksets sydside vender ud mod et tomt 
græsareal. Her kan etableres terrasser og direkte adgang fra 
lejlighederne. Arealets karakter kan ændres fra forstadsgræs 
til Fanø klitter.

FERIECENTER VESTERHAVET
Det nedsænkede indendørs gangareal, indgår 
i en indre logik med det lukkede badeland, og 
tilgodeser ikke byens fællesareal. Her kunne 
istedet etableres indgang direkte fra gaden, samt 
terrassehaver i stueetagen og altaner på facaden
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Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

ETAPER

ETAPE 1 ENTREPRISEGRÆNSE

ETAPE 2

MULIGHEDSFELT

UDVIKLINGSFELT

Tra�k

TRAFIK OG PARKERING

Rekreativ o�entlig �ade

Mulighedsfelt

Udviklingsfelt

FUNKTION

REKREATIV OFFENTLIG FLADE

MULIGHEDSFELT

UDVIKLINGSFELT

som en hævet flade, næsten i niveau med fortove, og agerer 

fartdæmpning og overgang mellem Kellers udeserveringsareal 

og promenadefortove på begge sider af vejen. Modsat 

restauranten og udeserveringsarealet etableres en ukommerciel 

opholdssituation på kanten af promenaden ved en lav siddemur 

der agerer opholdsmøbel rettet mod både promenade og livet 

omkring Kellers samt aktiviteter omkring tennisbanerne og 

det nyetablerede aktivitetsareal med ”kaninbjerg”, kælezoo, 

balancebane og legeklitter som supplerende aktiviteter til 

måltidssituationen hos Kellers. Ønsket om en rekreativ aktivering 

af det grønne område udspringer fra ejer af Hotelvirksomheden.

Teglbelægningen fortsætter på begge sider af kørebanen forbi 

busholdepladser og Pelargoniehuset som er et andet af byens 

vigtige bylivsbidragere. Ved Pelargoniehuset viser en afstikker 

af belægningen ned mod den eventyrlige minigolfhave og 

videre ned mod golfbanerne. 

Mellem det gamle Restaurant Fanø Bad, Feriecenter Fanø Bad og 

Victorias Palace flyder teglbelægningen ud og spænder fra væg 

til væg som et tæppe under byens nye ”dagligstue”.  Stedet, der 

i dag lider under et meget åbent og udefineret byrum, binder 

sig op på bylivsgeneratoren i Victorias Palace og potentielt 

bylivsaktivt program omkring de solvendte facader i det nu 

lukkede Fanø bad. Samtidig folder belægningen sig op som 

et stiliseret klitlandskab mod de drænende parkeringsarealer 

foran Feriecenter Vesterhavet og bag Hotel Fanø Bad så det 

skaber et legende pladsflade og rumligt afgrænser torvet til et 

mere intimt og klarere defineret rum. Mod Feriecenter Fanø Bad 

foreslås som inspiration at man arbejder med en kupering af de 

grønne arealer syd for bebyggelsen mod plads og veje for både 

at opnå en mindre rumlighed omkring torvet, men også for at 

fremme privatheden og opholdskvalitet omkring boligerne i 

centret, så arealet forhåbentligt kan udnyttes endnu flittigere 

end i dag.

Midt i byrummet, i forlængelse af vejens akse, placeres et stort 

karakteristisk byrumsmøbel. En cirkulær trækonstruktion der 

som byrtorvets nye ”lysekrone” skaber skala, og tag i byens rum. 

Den elaborerede trækonstruktion med reference til sømærker 

udgør pladsens hovebelysning med et let lysende bånd 

monteret på undersiden af cirklen. Derudover etableres master 

i lignende træmastkonstruktioner særlige steder på pladsen. 

To cirkulære bænke placeres på pladsen, delvist over pladsens 

bølgende flader.

Teglpromenaden fortsætter fra byens torv, ned mod stranden 

og detailudsalg og caféområde ved Ny Form. I det grønne areal 

foran Feriecenter Vesterhavetforeslås som udviklingsfelt at der 

fra stuelejlighederne skabes adgang til arealet og at det i øvrigt 

kuperes som trak man klitlandskabet helt op i til byens torv og 

endda helt ud i den begyndende teglbelægning.

På vej gennem klitterne til Stranden foreslås toiletbygningen 

fjernet og retableret mere ydmygt som indbygget under 

klitlandskabet. Strandkiosken fremhæves som et fornyet 

mødepunkt inden strandturen og får en ny opholdssituation 

foran sig i tilknytning til promenaden. Lige nord for kiosken 

leder teglbelægningen op i klitterne, og via en trappe skabes 

adgang til en solnedgangsplads, hvor lange betonplinte giver 

siddemulighed med udsigt til Vesterhavets fantastiske væsen og 

understreger klitternes karakter og foranderlighed. Parafraser 

over de gamle badevogne agerer læfulde rygstøtter i en til tider 

rå natur.

STEMNING, MATERIALER OG KARAKTER

Materialerne der foreslås brugt i den nye byrumsstrategi er gode 

djærve materialer valgt med inspiration i øen og dens natur. 

Som materiale for den gennemgående promenadeforbindelse 

foreslår vi en klinkebelægning. Den refererer selvfølgelig til 

de tidligere anlagte promenadeforbindelser, men er også et 

holdbart og bæredygtigt materiale der holder i mange år og 

kan tages op og genlægges når det vrides hårdt på vejbaner 

eller sætter sig i de flygtige sandarealer. Modsat den tidligere 

brugte røde tegl foreslår vi en lysere grågullig tegl der på sin 

vis afspejler det gyldne sand. Omkring pladsen arbejdes med 

bølgende bakker i teglen der illuderer sandformationer eller 

klitlandskaber. Motivet fortsættes hen over torvet, hvor tegl i 

spraglede varme, grønne/gule brændinger fortættes i aflange 

formationer. Enkelte sten overbrændes i ovnen og opnår 

smeltede blanke overflader der reflekterer i solen og refererer 

som de andre farver til strand, sand, skaller og sten.

Øvrige bymøbler er af træ og taget ud af søfartstradition, 

sømærker og drivtømmer. 

Siddeplinte ved solnedgangsklitten og langs promenade 

og plads er af beton og holder som høfter på den flydende 

teglbefæstelse og afstikker retninger og forbindelser.

TRAFIK OG PARKERING

Den nye trafikale situation arbejder med et reduceret 

vejprofil med en vejbane på fem meter, cykler på kørefladen 

og varierende bredde fortovspromenader med tilknyttede 

opholdssituationer og aktivitetsflader. Vej bredden er smal nok 

til at man må lidt ned i tempo af hensyn til andre trafikanter, 

men samtidig bred nok til at man kan passere større køretøjer 

som busser og strandoprydningskøretøjer. Fartdæmpende 

foranstaltninger som hævede køreflader nedsætter bilisternes 

hastighed ligesom der ved det centrale torv køres på samme 

flade som torvet, let sænket i forhold til de fredede opholdsrum, 

for at øge fornemmelsen af at køre over en plads og ikke på en 

asfalteret landevej.

Ved bytorvet flyttes den tilkørsel der før lå midt overfor 

Restaurant Fanø Bad og gav adgang til p- Feriecenter Vesterhavet 

til indkørsel fra Kystvejen midt for Feriecenter Fanø Bad. Dermed 

fredes en vigtig midterste del af torvet der gør det muligt at 

etablere en samlende rekreativ flade og kant mod p-arealerne. 

Der disponeres ved denne øvelse over syv p-pladser der i dag 

ligger ved denne indkørsel. Pladserne foreslås retableret nord 

for Victorias Palace. 

PLANDIAGRAMMER
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STRATEGI

KANTER

BYEN SKAL HENVENDE SIG MOD SIG SELV
- NYE FORSIDER OG BYLIVSKANTER MOD BYEN

Byen skal vende sig mod sig selv, det skal etableres nye kanter som adresserer og 
udveksler med gaden, både i bebyggelse samt brugen af areal. Bebyggelsen skal 
vise sin bedste side ud mod gaden, og døde gavle, døde funktioner og bagside 
fornemmelsen skal vendes og repareres. Udefinerbare arealer som halv-offentlige 
soner gøres tydelige og intensiveres med program og landskab.

LANDSKAB
  
TÆTTERE CENTRUM OG NY RELATION MED LANDSKABET 
ETABLERES  
- LANDSKABET TRÆKKES IND, CENTRUM INTENSIVERES

Den eksisterende by deles ind i to overordnede dele, én del som bliver mere 
landskabelig og én del som intensiveres bymæssigt. Fanø By bliver igen liggende 
i sin smukke kontekst. Dele af byen føres tilbage til at ligge i landskabet som de 
gamle strandvillaer, Perlargoniehuset, Kongen af Danmark og Kurhotellet. Uden at 
sandet ”spiser” byen, trækker klitlandskabet sig op fra stranden, skoven ind fra øst og 
landskabskilen ved Golfbanen trækkes på tværs af gadeforløbet. Landskabet giver 
en stedlighed til byen. Landskabstrækket giver os muligheden for at minimere og 
intensivere centrum til et tydeligere sted- det er her det sker!

NETVÆRK

PROMENADEKULTUREN GIVES NYE VILKÅR 
- STRANDVEJEN GØRES LANGSOM OG BYENS STI OG -BYRUMSNETVÆRK STYRKES

Strandvejen går fra at være en utryg og trafikeret vej, til at blive et oplevelsesrigt 
gaderum. Gaden underdeles med mindre rumsekvenser som haver en relation og 
responderer på aktiviteter, landskab og bebyggelse i sit forløb. Den kobles tydeligt op 
på omkringliggende stier og netværk. Samlet etableres det mange loops og muligheder 
for at promenere i byen og landskabet. De eksisterende steder langs vejen styrkes og i 
byens forstærkes med ophold og funktioner.
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BYGULV

NYT FANØ BYGULV BYGGER VIDERE PÅ HISTORIEN 
- DET HISTORISKE TEGLGULV ELABORERES OG SKABER ET NYT SAMMENHÆNGENDE 
BYRUMSGULV I BYEN

Der udlægges et bygulv i tegl. Promenadekulturen skal have et godt underlag, 
som binder byens funktioner og destinationer sammen. Et gulv som centrerer og 
fokuserer byen, samt peger ud i landskabet og fungerer som et naturligt way-finding 
element. I dag eksisterer reminiscenser af den historiske tegl-belægning, gulvet 
bygger videre på dette, og gir mulighed for at udvikle den yderligere i fremtiden. 
Teglfladen deler den lange lige trafikåre op i sekvenser. Vejen skal vise brugere af 
byen at de er ved deres destination. Bygulvet fremhæver området som en kvalitet 
og danner en sekvens af rum. Gulvet lægges så det viderefører landskabets kurver i 
byens rum og således danner rum i rummet med sin kotering.

BYRUM

BYENS NYE BYRUM, GIVER ET NYT FOKUS OG NYE 
UDFOLDELSESMULIGHEDER 
- BYPLADSEN SKABER ET NYT CENTRUM OG EN NY BYSCENOGRAFI

Fanø Bads nye centrale plads giver mulighed for at flytte noget af byens liv ud i det 
offentlige rum og at arrangere nye møder, events og traditioner.

Pladsen markeres med et nyt byrumselement, et nyt fokuspunkt i byen. Pladsens flade 
foldes op og danner rumlige bakker og kant mod de tilstødende parkeringsarealer og 
introducerer en ny intim byrumsskala, for ophold og rekreation.

BYRUMSMØBLER

NYE BY-ELEMENTER BYGGER BYLIVET OG GIVER BYEN NYE 
AKTIVITETER 
- BYPLADSEN SKABER ET NYT CENTRUM OG EN NY BYSCENOGRAFI 

I byens netværk lægges forskellige nye byrums-elementer ned som understøtter 
byens brug , med ophold, aktiviteter og rumdannelser.

Under torvets store nye ”lysekrone” monteres et lysspor under den cirkulære 
trækonstruktion som pladsens hovedbelysning. Lyset falder blødt over pladsen 
og definerer dens begrænsede udstrækning i mørket og fremhæver fladens enkle 
ornamentik med de stiliserede sandformationer mod parkeringsarealerne.

På pladsens yderområder placeres spots på master af træ.
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PLANUDSNIT 1:500 
Gamle Fanø Vesterhavsbad 
lå smukt og monumentalt i 
landskabet

Historisk belægning revitaliseres Promenadekulturen revitaliseres

Feriecenter Vesterhavet ligger i 
klitene som et ørkenfort spist af 
sanden. Det nye landskab giver øg 
brug for beboerne og supplerer 
strandens landskab.



9

ETAPER

Udviklingsstrategien for Fanø Bad er planlagt som en robust 

ramme, hvori byen kan transformere sig, og med tiden forbedre 

og udnytte byens rum og potentiale optimalt. Udviklingen 

kan ske hurtigt eller over længere tid – alt efter om der 

etableres større midler tidligt i udviklingsfasen og at private 

og erhvervsdrivende omkring byens rum vil være med fra start 

og skubbe projektet i gang eller om de eksisterende midler 

og indsats vil stå alene i begyndelsen og erhvervsdrivende og 

andre interessenter forholder sig afventende. 

Uanset om transformationen sker hurtigt eller over længere 

tid så er udviklingsplanen for Fanø Bad et klart defineret 

scenarie for, hvordan aktører, kommunen, beboere og private 

erhvervsdrivende kan agere og forbedre byrum og identitet i 

byen. Med nærværende projekt formidles, hvordan byen, og 

de enkelte virksomheder og grundejere kan udvikle netop 

deres nærareal, med en karakter og funktion der understøtter 

helhedsgrebet for byens udvikling. Med en klart defineret 

strategi for indsatser, nu og over tid, sikres et fleksibelt og robust 

værktøj for udvikling af byen, i det tempo der nu passer den.

1. etape

Ankomst -  Kellers

Med første etape etableres rygraden i omdannelsen af Fanø 

Bads byrum og identitet. Den første indsats sikrer at de vigtigste 

problemstillinger adresseres og at strategien spændes ud i hele 

byens udstrækning så hele byen er inddraget fra processens start. 

Ved ankomst til Fanø Bad etableres som del af første etape en 

hastighedsnedsættende foranstaltning i form af en havet flade 

i vejbanen. Fladen befæstes med teglklinker og introducerer 

her materialet der fremadrettet vil være det sammenbindende 

materiale for byens rum og vigtige destinationer. 

Nede i fart og med trafikken som en mindre dominerende 

faktor, fortsættes teglklinkebelægningen langs den eks. 

nordlige kantsten som en forbindende linieføring gennem 

byen og forbinder vigtige forbindelser og steder. Ved Kellers 

hotel og restaurant udvides teglbelægningen og flyder over 

vejen og skaber endnu en fartdæmpende foranstaltning og 

overgang ved et af Fanø Bads største fungerende attraktioner. 

Kellers Hotel og restaurant trækker året rundt gæster til byen 

og gør i høj grad brug af byens rum med deres udeservering 

mod gaden. Serveringsarealet er i dag afskærmet på alle 

sider grundet den dominerende trafikale belastning. Et af 

restaurantens største ønske er at kunne åbne op mod byen og 

endda lade synergien omkring deres forretning og det liv der 

skabes omkring den sprede sig over gaden og til det grønne 

aktivitetsareal med tennisbanerne. Disse tiltag vil være af stor 

vigtighed for udfoldelsen af et levende byrumsforløb, og i etape 

1 etableres de første tiltag til at dette skal lykkes. Der etableres 

den sammenbindende og hastighedssænkende teglflade 

på vejbane foran restauranten og på kanten af det nordlige 

grønne aktivitetsareal anlægges siddeplint som ukommerciel 

opholdsmulighed i overgangen mellem den fremtidige grønne 

aktivitetspark med ”kaninhøj”, legeklitter og tennis og den 

kommercielle udeservering ved Hotel Kellers.

Torvet

Teglbåndet fortsættes forbi Pelargoniehuset og flyder ved 

Feriecenter Fanø Bad sig ud og dækker fortov og kørebane. Efter 

Kystvejen breder fladen sig ud i Fanø Bads mest urbane rum og 

danner gulv i byens nye centrale plads der spænder mellem 

Victorias Palace og Feriecenter Vesterhavet, Feriecenter Fanø 

Bad og det tidligere Restaurant Fanø Bad. I etape 1 etableres den 

teglgulvet på kørebanen der gør den til en ”del af pladsen” som 

man krydser og de essentielle pladsarealer nord for Strandvejen 

der udgør det rekreative byrums flade. Fladen forbinder til 

Victorias Palace og knytter dermed en af byens største eks. 

kommercielle attraktioner og ildsjæle til pladsen og dens brug. 

Samtidig etablerer den med sine befæstede bakker og hævede 

kant mod p-arealerne øst for Feriecenter Vesterhavet, en rumlig 

afgrænsning mod vest der mindsker fornemmelsen af det 

meget store udflydende rum og kedelige p-arealer. Til fordel for 

en mere intim rumlighed afgrænset af den kuperede befæstelse 

og den rummelige konstruktion af ”lysekronen” i Fanø Bads 

nye dagligstue. Den cirkulære konstruktion der er sigtepunkt, 

rumdanner, multimøbel og belysningselement er del af etape 1, 

ligesom de lysmaster der etableres på teglfladens udstrækning 

i etape 1.

Stranden og solnedgangsklitten

Fra pladsen leder teglbåndet videre mod stranden og forbinder 

undervejs over vejen til Ny Form detail- og caféudsalg. 

Før vejbane og teglpromenade løber ud i sandet leder en 

afstikker bag Strandkiosken op i klitterne, hvor der etableres et 

solnedgangssted, med siddeplinte der skær sig gennem sandet, 

danner opholdsplads og sætter det smukke omskiftelige 

sand og klitlandskab i scene på bedste vis. Her opleves de 

helt grundlæggende herligheder ved Fanø Bad og i det hele 

taget livet ved Vesterhavet på mest spektakulære vis med et 

minimum af anlæg. Trappe, siddeplinte og siddenichemøbler er 

del af etape 1.

2. etape

Etape 2 består i en udvidelse af den anslåede forløb, der 

som rygrad binder byen og dens udeliv sammen til en 

livfuld promenade. Anslaget, der fra ankomst til byen, ved 

fartdæmpningen ved Fiskerhusene videreførtes som et smalt 

teglbånd, udvides nu til en befæstelse i fortovets fulde bredde. 

I etape 2 udføres ligeledes indsnævringen af vejforløbet inden 

Fiskerhusene. Efter den fartdæmpende hævede teglflade, ledes 

cyklister på det nye smallere vejprofil, ud på vejen og fortovene 

langs Strandvejen udvides til værdige promenadeforløb. 

Samtidigt med at det samlede vejprofil mindskes og det grønne 

landskab og bygningernes kantzoner kan udvides.

Efter Kellers Hotel og Restaurant starter byfortætningen for 

alvor og på begge sider af vejforløbet befæstes fortovene med 

klinker der forbinder eksisterende og potentielle destinationer 

og hotspots i en sammenhængende promenade.

Den gennemgående teglflade markerer en rekreativ offentlig 

byrumsflade, hvoromkring grundejere og erhvervsdrivende 

kan opgradere deres tilstødende arealer og kantzoner så de 

hægter sig på byens liv eller skærmer for det. Alt efter behov 

og funktion.

Variation og struktur i betonoverfladerReflekterende sten i teglbelægningSildebensbelægning
Klitlandskab fortolkes i belægning Refleksioner
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Pladsen får et element på 
den gamle rundkørsel og 
flagplads.

Sømærker fra Fanø og skibsbygger 
konstruktioner inspirerer udformningen.

Et  tre-dimensional rum i byrummet.

Kan bruges til varierede aktiviteter og danne 
ramme om events.

Kan bruges til udstillinger samt skabe læ og 
midlertidigt rom med enkle midler.

Den males på de nedre 
ben med skibsmaling 
i Fanø-grønt, som 
træpagajer for slid.

Kan etableres med integrerte muligheder 
for ophold.

LYSEKRONEN

Lysekronen er et stort cirkulært byrumsmøbel og 
skulptur. Lysekronen er placeret i vejens akse og 
genskaber sigtepunktet man bevæger sig imod når 
man færdes på hovedgaden i Fanø bad. Lysekronen 
er fler-funktionel og bruges som centrum for 
aktiviteter, arrangementer og udstillinger. I 
sommerperioden kan den danne ramme om 
koncerter og udstillinger i vinterperioden er 
lysekronen centrum for et lysrum, både i skulpturen 
og på fladen under.

SCENE

Tapnagle samlet

LAMPERNE
Lysstanderne er som benene i lysekronen fremstillet 
af tykke træstokke bemalet i grøn op til 2,5 meters 
højde med tyk maling og skarp beskæring. Benene 
i lysstanderne er tapnaglesamlet

De historiske badevogne 
danner inspiration for 
bænkene.

BÆNKENE

Solstole og bænke stilles i forskellige vinker i 
landskabet så det er muligt at finde læ og sol samtidigt. 
Solstolene er bygget af brædder og malet fanøgrønne. 
Siddefladerne er om muligt af mahogni, hvis der stadig 
findes noget tilbage fra mahognikrigen

ETAPE 1 ENTREPRISEGRÆNSE
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MULIGHEDSFELTER OG UDVIKLINGSFELTER

En parallel udvikling af Fanø Bad, består i udviklingen af 

de arealer vi kalder mulighedsfelter og udviklingsfelter. 

Mulighedsfelterne er de kantzoner og grundstykker der opstår 

mellem bygninger og den offentlige promenade. Her vil det være 

meget forskelligt, hvor gennemgribende og i hvilken takt disse 

vil kunne opgraderes til en bidragende del af byrummet. Men 

en konsekvent plan over hvad der kan gøres og nogle simple 

fleksible regler for hvordan,  skal sikre en sammenhængende og 

berigende udvikling. 

Blandt mulighedsfelterne er der enkelte særlige steder der vil 

være af stor vigtighed for udfoldelse af byrumsstrategien. Disse 

kan med fordel anlægges med kommunen eller med støtte fra 

kommunen og udgøres af den østlige side af Torvet mod det 

tidligere Restaurant Fanø Bad samt det grønne aktivitets og 

opholdslandskab i ”aktivitetskilen” modsat og i forbindelse med 

Kellers  Hotel.

Disse to indsatspunkterer vil bidrage væsentligt til udfoldelsen 

af byliv og har ligeledes stor succesrate da de forstærker områder 

omkring nogle af byens største generatorer og ildsjæle. Derfor 

anbefales de at anlægges tidligst muligt.

Udviklingsfelterer de er tilstødende privatejede arealer man ikke 

umiddelbart ønsker skal være del byrumsfornyelsesprocessen, 

men hvor vi ser et stort potentiale for forbedring til gavn for 

både byrum og udnyttelsen af de private arealer. Projektforslag 

der på disse områder er tegnet som del af planen skal opfattes 

som et idékatalog for evt. fremtidig forbedringer og ikke som 

en, for projektet,  nødvendig projektdel.

Disse arealer fremkommer hovedsaligt omkring private boliger, 

hvor bufferzoner og en hvis afstand til det offentlige rum ønskes 

bibeholdt.

ØKONOMI

Overslag for den finansierede projektøkonomi på 3.436.500. 

Den i diagram beskrevne etape 1, etableres inden for den givne 

økonomi. 

1800 m2 belægning: 1.800.000

struktur på torvet: 400.000

møbler: 200.000

Lys: 200.000

mure/trappe: 200.000

Rydning mv: 100.000

kloak: 100.000

Rådgivning: 500.000

 

I alt ca. 3.500.000 kr

REJST PLAN 1:300
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LIV PÅ TORVET


