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PROCES. ’Vi mødes i  det grønne’ sk i tseprojekt er blevet udvik let i 
tæt samarbejde med 4-Kløver Klyngen . 

På baggrund af t re workshops som MATTERS har afholdt med styre-
gruppen og Klyngens beboere, er K lyngens eksisterende kval i teter, 
mødesteder og udfordringer blevet kort lagt og analyseret . 

Derudover har MATTERS  sammen med Klyngens lokale, været på f lere 
ture i  det grønne ,  hvor stedernes potentialer og muligheder  er  ble-
vet vendt og drejet og nøje udvalgt i  forhold t i l  hvordan de lokale får 
størst  mulig værdi og glæde af projekterne . 

Note. Analysearbejdet,  der l igger t i l  grund for dette sk i tseprojekt,  kan ses i  B i lag 02.
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K O N T E K S T  &  H O V E D G R E B



01. KLYNGENS PLACERING PÅ BORNHOLM 
MED DE 4 KLYNGE-BYER

KONTEKST & HOVEDGREB /
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KONTEKST:  VI MØDES I  DET GRØNNE

Vis ionen & målet  med det te  pro jekt  og denne
ansøgning er  der for :

4-Kløver Klyngen består af de f i re små og levende 
byer Klemensker,  Rø, Nyker og Aarsbal le.  Byerne og 
landskabet omkr ing dem, er placeret højt l iggende i 
terrænet på den nordl ige del af Bornholm, og beteg-
nes i  det efterfølgende projekttmater iale som Høj lan-
det.

Kvali teter:  Høj landet er fuld af fantast iske landskabe-
l ige værdier.  Naturen spænder i  karakter f ra et l i l le 
stykke yderst  dramatisk k l ippekyst mod nordøst,  store 
dyrkede vidder mod vest,  kuperede bitte små vej-
systemer gennem fredet st i l le skov, f inur l ige trolde-
landskaber,  høj lyng, højde- og bakkedrag, rokkesten, 
vandfald og udsigter over marker,  der med årst iden 
sk i f ter farve fra skr ig-gul ,  t i l  gylden t i l  sort  og står som 
en kontrast mod havet i  hor isonten. 

Udfordringer:  Kort lægningen foretaget på 
Workshop 01 + 02 (se bi lag 02) v iser udover ovenstå-
ende kval i teter,  at den klart  største udfordr ing for de 
lokale er en manglende fys isk sammenhæng mel lem 
byerne, manglende sociale mødesteder i  det grøn-
ne, gennemkørsel  f rem for dest inat ioner og meget 
begænsede information om Klyngens kval i teter og 
akt iv i teter. 

• Højner oplevelsen af den særegne natur . 
• Opfordrer t i l  akt ivt  fællesskab  og dermed styrker 

folkesundheden ved at forbedre rammerne  for  et 
akt ivt  natur-  og fr i lufts l iv.

• Giver anledning t i l  at bevæge sig ud i  naturen.
• Oplyse & informere  om al le Høj landets kval i teter & 

akt iv i teter.

Fys isk  at  sammenbinde K lyngen ,  så  a l le  akt iv t  og 
t rygt  kan bevæge s ig  mel lem byerne og dermed 
fors tærke k lyngen både fys i sk  og soc ia l t . 

At  fo rs tærke  og unders tøt te  udel ivet  og sammen-
holdet  ved at  skabe mødesteder  og dest inat ioner 
for  a l le  der :
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02. EKSISTERENDE CYKELNETVÆRK

Der eks isterer et velfungerende eks isterende cykelst inet 
mel lem Nyker,  K lemensker og Rø. Mel lem Klemensker og 
Rø følger ruten det gamle jernbanespor og bevæger 
s ig gennem Kleven, der med s in dramatiske lodrette 
Kl ippevæg er døbt ”Danmarks smukkeste cykelst i” .
Udfordr ingen består igen i  at forbinde Aarsbal le t i l  de 
øvr ige byer i  K lyngen.

Nord-sydgående kobles Almindingen (Danmarks 5.stør-
ste skov) s ig sammen med Nordlandet og Hammerknu-
den. Denne rute bevæger s ig på kanten af Aarsbal le 
men udenom de tre andre byer.

Derudover er en ny cykelrute under etabler ing i  samar-
bejde med øens cykl i ster og Klyngen fra Rønne t i l  Gud-
hjem tværs gennem Klyngen.

03. DEN GRØNNE BØLGE & HØJLYNGSSTIEN01. EKSISTERENDE HOVEDVEJSFORBINDELSER

De pr imære hovedvejsforbindelser skaber en natur-
l ig rute mel lem Nyker,  K lemensker og Rø. Aarsbal le er 
forbundet af en hovedvej t i l  K lemensker,  men l igger l idt 
afs ides og alene i  forhold t i l  de tre andre byer i  k lyn-
gen. 

Udfordr ingen består i  at få al le Klyngens f i re byer for-
bundet på en natur l ig måde og få Aarsbal le med på 
ruten i  et loop, så man ikke bare ender med at køre 
igennem Klyngen, men der imod skaber en dest inat ion, 
hvor man akt ivt ,  s ikkert  og let kan bevæge s ig f ra den 
ene by t i l  den anden.

NYKER

KLEMENSKER

AARSBALLE

RØ

NYKER

KLEMENSKER

AARSBALLE

RØ

SAMMENHÆNG TIL EKSISTERENDE RUTER & FORBINDELSER

NYKER

KLEMENSKER

RØ

AARSBALLE

Udover hovedveje, cykelruter og Den Grønne Bølge, som 
vist  i  diagrammerne nedenfor,  forbindes Klyngens st i forbin-
delsesnet f lere steder t i l  den smukke gang- og cykelkystst i , 
som løber hele vejen rundt om øen.

Den Grønne Bølge er et projekt,  der skal  skabe et net-
værk af afmærkede ruter og t i lhørende faci l i teter,  der 
skal  styrke den rekreative og naturmæssige sammen-
hæng på Bornholm fra Hammerknuden i  nord t i l  Dueod-
de i  syd.

Høj lyngsst ien er første delstrækning af en netop åbnet 
rute på den øvre del af Den Grønne Bølge. Stræknin-
gen er en 67 km lang, markeret vandrerute på tværs 
over Bornholm. 

Ruten går tæt forbi  Rø og gennem Aarsbal le,  og der er 
derfor et stort  potent iale for interessesammenfald med 
Klyngens projekt i  en kommende videreudvik l ing.



HØJLANDET RUNDT
Ca. 40km
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18 min

28 min

34 min

24 min

1t 9min

1t 40min

2t

1t 32min

LANDEVEJ MED STORE GRØNNE VIDDER

DANMARKS SMUKKESTE CYKELSTI

KUPERET OG SNOET SKOVVEJ

SMUK, LILLE, MAKRVEJNYKER

KLEMENSKER

AARSBALLE

RØ

HØJLANDET: KONCEPT & HOVEDGREB

5,5km

8,5km

10,5km

7km

Konceptet og hovedgrebet i  projektet består i  at 
skabe en rute - en rygrad - der forbinder Høj landets-
f i re byer ,  så beboerne på en tryg og smuk rute akt ivt 
kan bevæge s ig mel lem byerne og ud i  naturen.

Ruten er nøje placeret,  så der skabes en tur gennem 
Klyngens 4 levende byer og gennem varierede land-
skaber   -  f ra de åbne store kulturhistor iske landska-
ber,  t i l  de små kuperede, snoede veje gennem tæt, 
st i l le,  f redet skov, t i l  dramatisk k l ippelandskab og 
gamle jernbanespor. 

De nye mødesteder er placeret langs ruten og er ud-
valgt med fokus på, at f remhæve de særegne kval i -
teter Høj landet hat at byde på. 

Målet er at favne de kulturhistor iske og landskabeli-
ge værdier i  Høj landet og gøre dem t i lgængelige for 
al le Klyngens beboere.

PLACERING:
Ruten placeres på eks isterende cykel-  og vejnet.
Hovedgrebet l igger helt  i  t råd med det nye projekt
Dansk kyst-  og naturtur isme, foreningen Dansk cykeltur is-
me og Dansk vandrelaug netop har fået 25mi l .  t i l  at ud-
vik le og pi lotteste. Det hedder Knudepunktsystemet og er 
et nyt rutesystem for cykler og vandrere, der er bygget op 
omkr ing knudepunkter.
Bornholm er en af t re kommuner hvor systemet skal  testes 
ra nu indt i l  2023. 



NYKER

KLEMENSKER

AARSBALLE

RØ
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Med afsæt i  at projektet real iseres  er  der stort  po-
tent iale for at yderl ige t i l tag kan blomstre . 

K lyngen vi l  stå stærkt i  forhold t i l  potentiel  udvikl ing 
både i  forhold t i l  fys iske t i l tag, som viderudvik l ing af 
de lokale st isystemer og at skabe rammerne for,  at 
andre dest inat ioner i  området kan bl ive kort lagt og 
t i lgængel ige, men også i  forhold t i l  øget interesse 
for at pr ivate aktører har modet t i l  at åbne op og 
skabe oplevelser,  der br inger Klyngen værdi.

Rygraden i  projektet kan derfor være med t i l  at  ska-
be vækst og øget interesse for Klyngen ,  derudover
• t i l t række nye t i l f lyt tere ,  tur ister og vi rksomheder
• erhvervsfremme via oplevelsesøkonomi
• potent ielt  skabe nye arbejdspladser og øget om-

sætning  i  lokalområderne

NYKER BRØD

DINES CAFÉ

BAGEHUSET

BONDEGÅRDEN

RØ GÅRDSALG & GLAMPING

RØ KUNSTMUSEUM

KLATREPARK & DISKGOLF

HISTORIEN OM CHRISTIANIA BIKES

SCR. KLEMENS KRO - LANDEVEJSKRO & CAFÉ

NATURVEN - ÅBNER DØRENE FOR FORBIPASSERENDE

KUNST & HÅNDVÆRKSGALLERIER

DEN GRØNNE FRØ

UDSIGTSTÅRNET BAF

BESØGSCENTER / FRA KO TIL VERDENS BEDSTE OST

ROVFUGLESHOW

RIDECENTERET

KRÆMMERHUSET

MULIGHED FOR FREMTIDIG VÆKST

01. FREMTIDIG UDVIKLING AF DE BYNÆRE TURE 02. FREMTIDIG UDVIKLING AF STJERNETURENE 03. FREMTIDIGE PRIVATE TILTAG LANGS RUTEN
Klemensker har al lerede et fantast isk st inet omkr ing 
byen og Nyker har en st i  på tegnebrættet.  Og med 
små t i l tag kan Rø og Aarsbal le’s st ier  bl ive t i l  rundture 
også.

Vis ionen er,  at st ierne skal  koble s ig på ruten i  Høj lan-
det og være  et  t i lbud i  den helt  nære kontekst,  så man 
selv på en travl  hverdag kan have en aktiv l ivsform i 
naturen . 

Der er al lerede eks isterende init iat ivgrupper,  der arbej-
der med videreudvikl ing  af st ierne og temaer t i l  disse 
-  f .eks.  Hjertest ien, Mentalst ien, Histor ien om ist idsland-
skabet og ”Find uglen” st ien. 

St jerneturene handler om at få synl iggjort  og kort lagt 
de steder af interesse, der ikke l igger natur l igt langs 
den nye rute i  Høj landet. 

Det v igt igt at stederne bl iver kort lagt,  så de bliver syn-
l ige for al le Klyngens beboere .  Håbet er,  at de lokale 
vi l  begynde at føle et ejerskab over hele Højlandets 
naturskønne område og ikke kun det nær egen bopæl. 

Vis ionen er at st jerneturene bl iver en del af netværket 
på Høj landet og at information omkr ing disse bl iver 
t i lgængel ige både digitalt  og fra de nye støttepunkter 
i  byerne. 

Der f indes al lerede en del oplagte private aktører ,  dia-
gram ovenfor,  der gerne vi l  udvide og skabe nye t i l tag, 
der kan gavne Klyngen og Høj landet.  For eksempel er 
Sct.  Clemens Mejer i  igang med at søge fondsmidler 
t i l  at åbne et besøgscenter.  Mejer iet har vundet t i t len 
”verdens bedste ost” f lere gange med den bornholm-
ske Danablu -  B låskimmelosten og vi l le være et stort 
t rækplaster for både de lokale og besøgende.

Vis ionen er derfor at den nye Rygrad i  Høj landet kan 
være med t i l  at t i l t række besøgende og dermed give 
f lere pr ivate aktører modet t i l  at skabe nye dest inat io-
ner. 
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M Ø D E S T E D E R
PROJEKTETS NEDSLAG /
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OVERSIGT OVER NEDSLAG

NYKER

KLEMENSKER

AARSBALLE

RØ

MØDESTEDER / 



| VI MØDES I DET GRØNNE | 27. NOVEMBER 2020 | MATTERS ARKITEKTER | 10

KONCEPT

01. MØDESTEDER & FÆLLESSKAB 02. AKTIVT UDELIV 03. DEN SÆREGNE NATUR

Vis ionen er at skabe sociale mødesteder, 
der opfordrer t i l  fæl lesskab. At skabe 
mødesteder,  der hver for s ig kan noget 
specielt ,  men som sammen kan hjælpe 
Klyngen t i l  at bl ive mere sammenhæn-
gende, både fys isk men også mentalt .

Der skal  skabes steder t i l  al le i  K lyngen, 
som al le beboerne i  K lyngen føler ejer-
skab t i l .

Vis ionen er at skabe rammerne for et 
akt ivt  udel iv og skabe nedslag, der giver 
anledning t i l  at bevæge s ig ud i  naturen.

Ønsket er,  at al le Klyngens beboere får 
lysten t i l  at bevæge s ig ud. At de ser og 
kommer t i l  at benytte de mange mul ig-
heder,  der f indes i  Høj landet.

Vis ionen er at forstærke oplevelsen af 
den særegne natur Høj landet har at 
byde på. 

Derudover er v is ionen at skabe en var ia-
t ion i  oplevelserne og komme helt  tæt på 
elementer i  naturen, der måske før var 
ut i lgængel ige.

04. IDENTITET INSPIRERET AF NATUREN

Vis ionen er at skabe nedslag, der er in-
spireret af naturens dyrel iv. 

Ønsket er at give nedslagene en legen-
de, f inur l ig ident itet,  der bl iver husket og 
som giver den besøgende lyst  t i l  at ud-
forske og vende t i lbage t i l  s tedet.

FÆLLES FOR ALLE NEDSLAG

MØDESTEDER / 



| VI MØDES I DET GRØNNE | 27. NOVEMBER 2020 | MATTERS ARKITEKTER | 11

0 1  S A M L I N G S P U N K T E T
HØJLANDETS MØDESTEDER /



SAMLINGSPUNKTET I  KLEMENSKER

01. KNUDEPUNKT FOR EKSISTERENDE FUNKTIONER 02. DET URBANE & DET GRØNNE 03. FLEKSIBELT LANDSKAB MED PLADS TIL ALLE

Bevægelse & leg

Opholdszoner

Samling & event

Samlingspunktet skal  være hele Klyngens nye ramme for fælles 
udendørsakt iv i teter.  Det skal  være hele Klyngens nye mødested, 
der kan benyttes af al le aldersgrupper.  Området skal  styrke fæl-
lesskabet og sammenholdet på tværs af byerne igennem leg og 
akt iv i tet,  ophold og arrangementer. 

P lacer ingen i  K lemensker giver mening, da det er den største by 
i  K lyngen og den by, hvor al le i  K lyngen kommer f lere gange om 
ugen for at handle ind el ler  dyrke sport.  Samlingspunktet l igger 
desuden placeret i  forbindelse med blandt andet ungdomsskolen, 
hal len og svømmebadet, der bruges f l i t t igt af al le i  K lyngen.

I  dag f indes der ikke et decideret sted i  det f r i ,  hvor hele Klyngen 
samles.  Ved at anlægge samlingspunktet,  lægges op t i l  fæl lesar-
rangementer,  der kan styrke sammenholdet.

Samlingspunktet placeres på et gammel nedsl idt par-
ker ingsområde, der ikke længere benyttes.  Den l igger 
placeret helt  centralt  mel lem en række af eks isterende 
akt iv i teter. 

Den nye hub, Samlingspunktet,  placeres netop her,  for 
at sammenbinde eks isterende omkr ingl iggende akt iv i -
teter og bl ive et nyt knudepunkt. 

Herved skabes et hjerterum og omdrejningspunkt for 
byens l iv. 

Samlingspunktet repræsenterer det urbane udendørs-
l iv i  form af s in hårde overf lade, og f lettes gennem s in 
form sammen med de omkr ingl iggende grønne arealer. 

Samlingspunktet designes t i l  f leks ibelt  brug af arealer-
ne. Her kan leges,  skates,  løbes på løbehjul  og rul le-
skøjter.  Her kan man invitere t i l  et foredrag el ler  se en 
optræden i  udendørs omgivelser af f .eks.  den teater-
gruppe, der hvert år besøger Klyngen. Her kan arran-
geres fællesspisning for hele Klyngen, højskolesang for 
seniorerne, her kan holdes ju letræsfest,  s låes katten af 
tønden og afholdes høstfest.  Her kan al le samles og 
her kan man vælge at være akt iv,  men man kan også 
bare s idde og s lappe af med en ven og nye solens 
st råler. 

04. EKSISTERENDE OMGIVELSER

Brugsen

Hovedgaden
+ parker ing

Legeplads
Boldbaner

Svømmebad
Hal len

Gri l lhytten

Bygning C
Medborgerhus

Ungdomsskolen
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SAMLINGSPUNKTET
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SAMLINGSPUNKTET_PLAN 1:200

Leg på asfalt

Natur legeelementer
(selvbyg)

Bænk

Bænk

Græsbakker og sandkasse 
/ophold mod syd

SAMLINGSPUNKTET
Borde + bænke

Ramper og 
rai ls

Skate-gryde

Beplantningsoase

Eks ist .  gymnast iksal

Eks isterende
Ungdomsskole + 
mult ibane

Soltrappen

Lysmast

Eks isterende træer

Eks isterende træer

Eks isterende træer

Eks isterende st i  t i l 
parker ing

Evt.  lukkes for bi ler

Vi ld blomstermark

SAMLINGSSTED FØR OG EFTER TRÆNING I  HALLEN
SAMLINGSSTED FOR FORÆLDRE

FÆLLESSPISNING FOR GYMNASTER OG FORÆLDRE
TIL DET UGENTLIGE BØRNEGYMNASTIKHOLD

MØDEVIRKSOMHED, FAMILIEFESTER, DATASTUE I  DAGTIMER
SKYDEBANE, TRÆNING OG TURNERINGER

PETANQUEBANER, TRÆNING OG TURNERINGER
HUNDELUFTEGÅRD + TRÆNING

GRILLHYTTE OG MINDRE LEGEPLADS
BEVÆG DIG FOR LIVET

FODBOLDTRÆNING + KAMPE
UGENTLIG MORGENSVØMNING OG VANDGYMNASTIK

UGENTLIG GRILLAFTEN MED SVØMNING
UNGDOMSSKOLE

LOKALHISTORISK SAMLING - UGENTLIG ÅBNINGSAFTEN
FOR OMRÅDETS BORGERE

STRIKKEKLUB, KORT- OG BANKOSPIL FOR ÆLDRE
VÆVELOKALE – ØENS STØRSTE -  SAMLER

VÆVEINTERESSEREDE FRA HELE ØEN

Note. Toi let etableres i  eks isterende bygning ved svømmebadet

01. PLANTEGNING 1:200

EKSISTERENDE BRUG AF FACILITETERNE 
OMKRING SAMLINGSPUNKTET /

Klemensker Stationsby er den største og bedst bevarede sta-
t ionsby og det natur l ige centrum for Klyngen. Byen er den 
mest urbane af de f i re byer med mange eks isterende faci l i -
teter og akt iv i teter. 

Samlingspunktet udføres i  f in beton med optimale forhold 
for skate, ru l leskøjter og løbehjul .  Udvalgte steder suppleres 
med beklædning i  t ræ, som indikat ion på opholdszoner.

N
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0 2  N A T U R S T Ø T T E P U N K T E R
HØJLANDETS MØDESTEDER /

i



V. RØ MEDBORGERHUSFORDYBELSESPAVILIONEN

02 UDEKØKKENET (DEL 02)

DEL 01

DEL 02

A B C

01 SNEGLEN (DEL 01)

Diagrammer ovenfor t i l  højre: 
A. Fordybelsespavi l ionen ”Sneglen” roterer om s ig selv i 
en langsom bevægelse, hvor den ”vokser” f ra helt  l i l le t i l 
s tor og skaber en sneglel ignende form.

B. Sneglens indre rum er fokuseret mod centrum og skaber 
ro og t id t i l  fordybelse.

C. Ønskes udkik -  f .eks.  ved mere sociale arrangementer, 
kan facadens ”gæller” åbnes. Disse skaber en var iat ion 
af udkik i  den omkr ingl iggende kontekst,  samt skaber en 
spændende var iat ion i  facaden.

Naturen som åndehul i  en travl  hverdag.
Note: Fordybelsespavi l ionen er delt  op i  to dele:
01 Sneglen 02 Udekøkkenet

Sneglen, er en pavi l ion der forener naturen og men-
nesket. 

Vis ionen er,  at Sneglen bl iver centrum for læren om 
kroppen i  naturen og hvi lken effekt en tur i  skoven 
kan have på det mentale helbred. 
Sneglen er designet ud fra idéen om fordybelse og 
roterer derfor om s ig selv.  Her kan afholdes sess io-
ner som mindfulness og yoga el ler  oplæg om den 
omkr ingl iggende naturs helt  speciel le og hemmelige 
steder,  der kan besøges for at f inde indre ro.

Pavi l ionen skal  være støttepunkt for besøg i  naturen 
med fokus på fordybelse og skal  være udgangspunk-
tet for blandt andet eks isterende løvfaldsture, men-
talture, ture med overnatning i  det f r i  og skovbad-
ningsture. Lokale in i t iat ivtagere er al lerede igang 
med uddannelsen t i l  skovterapeut.
Derudover er pavi l ionen designet,  så der er mul ig-
hed for overnatning, samt at samles omkr ing et bål 
om aftenen. 

Den er placeret et stenkast f ra ”Danmarks smukke-
ste cykelst i”  (mel lem Klemensker og Rø) og nær Rø 
medborgerhus,  der l igger i  udkanten af byen. Med-
borgerhuset består af saml ingslokale i  den ene ende 
og bevægelsessal  i  den anden ende. Her påkob-
les del 02,  Udekøkkenet ,  der består af udekøkken, 
HC-toi let samt udendørs opholdzone. Der åbnes op 
t i l  eks isterende bevægelsessal ,  så der kommer en 
natur l ig sammenhæng mel lem inde og ude. Derved 
opfordres t i l  at rykke bevægelsen ud på græsarealet 
udenfor,  når vejret t i l lader det. 

Ud over at nedbryde tærsklen mel lem ude og inde, 
betyder den nye åbning t i l  bevægelsessalen, at Rø 
Medborgerhus nu kan bruges s imultant,  både t i l  be-
vægelse og samling, på samme t id.  Dette var ikke 
mul igt før,  og begrænsede akt ivteterne i  huset.

02. PLACERING

N
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Billederne blev taget: apr. 2019 Images may be subject to copyright.

Billede – maj 2019

Rø Jordbrug

Nær Glamping

R4
00
0

FORDYBELSESPAVILIONEN

Bevægelsessal

EKSISTERENDE
MEDBORGERHUS

Eks ist .  indgang 
t i l  saml ing/
café

HCP TOI.
UDEKØKKEN

Bål

Ovenlys

Bænk

FORDYBELSESPAVILIONPLATFORM
Ophold i

aftensolen

Ny indgang
/ sammenhæng mel lem akt i -
v i teter ude og inde

04. UDSIGT t i l  h immel og solnedgang03. EKSISTERENDE medborgerhus og skov

02. SNEGLEN (DEL 01) PLAN + SNIT 1:10001. UDEKØKKEN (DEL 02) PLAN + SNIT 1:100

N
N

EKSISTERENDE BRUG AF MEDBORGER-
HUSET,  BLANDT ANDET:

KUNSTUDSTILL INGER

KULTURUGE

SPEJDERAKTIVITETER

100 ÅRLIGE ARRANGEMENTER I  CAFEEN/

SAMLINGSLOKALET 

L INE-DANCEHOLD I  BEVÆGELSESSALEN

BADMINTON, FLOORBALL

FORDELT PÅ:

PENSIONISTFORENING

RØ MENIGHEDSRÅD

RØ IDRÆTSFORENING KLEMENSKER

NYKER/RØ JAGTFORENING

RØ BORGERFORENING

KLYNGESAMARBEJDET
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01. NATURHUSET

NATURHUSET V. AARSBALLE MEDBORGERHUS

A B

BILLENS GRUPPESHELTER

NATURHUSET

Naturen som aktivt  udel iv.
Naturhuset er en pavi l ion, der forener mennesket og 
det akt ive udel iv.
Huset påkobles eks isterende medborgerhus og 
strækker s ig ud forbi  det store f lotte eks isterende 
egetræ mod boldbanerne. 

Naturhuset skal  være støttepunkt og udgangspunkt 
for læring om l iv i  naturen i  K lyngen.
Her kan man komme på besøg på s in vandretur,  el ler 
med den lokale skoleklasse el ler  børnehave og lære 
om Glentereden ved mosen, f lagermusene ved Bor-
gedalssøen, uglerne og bi l lerne. Her kan man låne f i -
skenet,  k ikkerter,  kort  og kompas og herfra kan man 
gå på opdagelse i  naturen. 

Derudover kan madpakken spises,  dr ikkedukken fy l -
des i  udekøkkenet og man kan oplade s in telefon og 
gå på toi let.  Huset er placeret i  for længelse af Aars-
bal le Medborgerhus og det er derfor mul igt at koble 
op på vand og kloak.

Tæt ved naturhuset placeres Bi l lens Gruppeshelter 
så det bl iver mul igt at overnatte også. (Se Bi l len s. 
26-27).  Desuden er placer ingen meget tæt på den 
nye Høj lyngsst i .  Det er derfor oplagt at skabe samspi l 
mel lem faci l i teterne.

Intensionen er,  at huset både benyttes af lokale van-
drere og natur interesserede, skoleklasser,  børneha-
ver,  fami l ier  og vandrere på Høj lyngsst ien.

Ud over naturakt iv i teterne er pavi l ionen også desig-
net f leks ibelt  t i l  at kunne rumme andre eks isterende 
akt iv i teter som f.eks.  funkt ionel udetræning for ek-
s isterende træningsgrupper,  samt fællesspisninger, 
der afholdes hver måned. Dermed støttes både op 
om det sociale foreningsl iv og s ikres at al le,  både 
eks isterende og nye brugere kan få stor nytte af det 
nye hus.

Diagrammer ovenfor t i l  højre: 
A. Naturhuset st rækker s ig f ra eks isterende bygning ud 
mod de store boldbaner,  hvor der fokuseres på udsyn, 
sociale arrangementer og ophold. 

B. Formen af huset t i lpasses kronen på det eks isterende 
smukke gamle egetræ. Her skabes en samlingszone under 
kronen, med egen i  centrum.
Mod sydvest af lukkes huset for at skærme mod eks isteren-
de parker ing. Mod nord placeres husets ”gæller” (store 
døre) der indrammer viewet mod boldbanens store gra-
ner.

02. PLACERING

N
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NATURHUSET

01. SNIT A 1:100

02. SNIT B 1:100

03. PLAN 1:100

04. UDSIGT t i l  h immel og trækrone03. EKSISTERENDE forsamlingshus og boldbaner

NATURHUSET

Indgang

Ovenlys

A

A

B

B

Eks ist .  t ræ

Udekøkken

Bænk

Eks ist . 
medborgerhus

HCP toi let 
+ bad

N

EKSISTERENDE AKTIVITETER I/VED 

MEDBORGERHUSET: 

BENYTTES SOM UDGANGSPUNKT FOR 

VANDRETURE OG CYKELTURE I  OMRÅDET, 

MED DELTAGERE FRA HELE KLYNGEN.

ØENS STØRSTE ÅRLIGE LOPPEMARKED 

AFHOLDES MED MERE END TUSINDE 

GÆSTER. FÆLLESSPISNING 1. MANDAG 

I  MÅNEDEN I  VINTERHALVÅRET MED 

MELLEM 30-40 DELTAGERE FRA HELE 

KLYNGEN. 

STRIKKEKLUB, KORTKLUB FOR HELE 

KLYNGEN. 

FASTELAVN, SKT.  HANS, HØSTFEST, 

JULEFROKOST, GENERALFORSAMLING, 

JULESTJERNEBINDING OG KAGEBAGEDYST 

HVOR HUSET BLIVER FYLDT MED MAX. 

ANTAL DELTAGERE.
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FORTÆLLECIRKLEN & HISTORIEKØJERNE I  MORTEN SVENDSENS HAVE, NYKER

01. FORTÆLLECIRKLEN

CBA

FORTÆLLECIRKLEN

HISTORIEKØJER
N

Diagrammer nedenfor: 
A. Fortællecirk lens indre rum skaber et socialt  saml ings-
rum, hvor histor ierne kan fortælles t i l  små grupper.

B.  På yders iden skabes en opholdszone, der henvender 
s ig ud mod haven og andre besøgende.

C. Histor iekøjerne er små med plads t i l  2 personer og bl i -
ver et mere int imt rum for fortæll ingerne.

Konceptet med Fortællecirk len & Histor iekøjerne er 
at samles og formidle den kulturhistor iske fortæll ing 
om Høj landet og Klyngen. Det kan f .eks.  være hi-
stor ier  om den gamle jernbane, om l ivet på landet i 
K lyngen, og om den særegne natur.

Idéen er at komme helt  ned i  gear og skabe en 
dest inat ion og mødested i  Morten Svendsen’s have, 
der er et alternat iv t i l  al le de mul igheder for akt iv 
bevægelse, sport og leg der al lerede f indes t i l  børn 
i  Nyker.

Her formidles histor ier  for børn og al le andre med 
barnl ige s jæle. Ved hjælp af QR koder,  der scannes, 
kan man på s in mobi l  downloade og læse højt/få 
oplæst histor ier  f ra s in telefon.

Her kan man komme med s ine børn når de er t ræt-
te af at være akt ive og læse histor ierne. Det hand-
ler om at skabe en nærhed og kontakt mel lem den 
voksne og barnet -  to og to i  Histor iekøjerne og i  l idt 
større samlinger i  Fortællecirk len. 

Vis ionen er at forstærke og formidle den lokale kul-
turhistor ie i  børnehøjde og skabe rum t i l  fortæll inger. 

Lokalhistor isk ark iv i  K lemensker,  Nyker og Aarsbal-
le har meldt s ig som fr iv i l l ige t i l  at f inde og formidle 
histor ierne.

02. PLACERING
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R3500

FORTÆLLECIRKLEN & HISTORIEKØJERNE

01. OPSTALT 1:  100

03. PLAN 1:100

02. SNIT 1:100

04. PLACERING BLANDT TRÆERNE

PLATFORM

Eksist .  t ræ

EKSISTERENDE FACILITETER PÅ DEN ANDEN 

SIDE AF HOVEDGADEN:

ATLETIKLØBEBANE

PETANQUE

AKTIVITETSBANER

MOUNTAINBIKEBANE

BORDTENNIS

HOPPEPUDE

LOKALHISTORISK ARKIV

DEN FRIE IDRÆTSSKOLE

BØRNEHAVE

FORSAMLINGSHUS

BOLDKLUB.
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SOLNEDGANGENFUGLEKASSENBILLENS SKOVSHELTERF ISKESHELTER MÆLKEVEJENS SHELTER6 7 8 95
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01. FISKESHELTER

FISKESHELTER

A B C

FISK, VAND & VIEWS
Fiskeshelteret er placeret ved Præstemosen, der er 
et utrol ig pittoresk moseområde, skabt af i st idens 
gletchere. Den l igger placeret bag hovedgaden i 
forbindelse med st isystemet rundt om Klemensker. 

Shelteret er placeret på kanten af mosen, der netop 
på dette sted er helt  magisk,  fordi  man kan gemme 
s ig i  beplantnigen mod vandet.  Derudover forstær-
kes udsynet af mosen og man føler,  at man står på 
kanten af et uendel igt vandspej l .

Konceptet med Fiskeshelteret er idéen om at tage 
ud i  det grønne med s in f i skestang, overnatte i  f i -
skeshelteret for at vågne op t idl igt om morgenen og 
sætte s ig t i l rette på dert i l  indrettede s iddeområde 
på taget og starte dagens fangst.

Inde i  shelteret er et indrammet view af hele læng-
den af Præstemosen placeret i  s iddehøjde. I  gulvet 
er placeret et v iew ned i  vandet,  så man kan l igge 
og kigge ned i  det skvulpende vand og måske udspi-
onere en f isk el ler  to. 

På shelterets ene s ide etableres holdere t i l  f i skeud-
styr  samt r ibbetrappe t i l  tagf laden.

På landsiden etableres bålplads t i l  saml ing og hygge 
omkr ing den fr i skstegte f isk.

PÅ KANTEN AF PRÆSTEMOSEN

Diagrammer nedenfor:
A.  I  f i skeshelterets indre er der skabt udsyn direkte ned i 
vandet.

B.  På toppen er integreret s iddezone, så man her kan s id-
de på s in egen l i l le terrasse og f iske dagen lang.

C.  I  s iddehøjde er placeret et langt smalt  v indue, der ind-
rammer hele længden af mosen.

02. PLACERING

N
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SHELTER/UDSIGTSPUNKT V.
YPPERNEMØLLEVEJ (SOLNEDGANG)

NOTE/ ...
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Fase:

Emne:

SKITSEPROJEKT Rev.:

Udf.: JRVH Godk. -

VI MØDES I DET GRØNNE

-

FISKESHELTER

03. HER MØDER DEN ÅBNE HIMMEL MOSENS SPEJL 
OMRINGET AF TRÆER OG PLANTER

01. SNIT 1:50

02. PLAN 1:50

Bål

Platform / bænk

SHELTER
3 personer

( l i l le fami l ie)

Præstemosen er et al lerede yndet skovtursområde med borde bænke, mad-
pakkeområde og yndet f r i t ids f i skedest inat ion. 

N
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BILLENS SKOVSHELTER  I  SKOVBRYNET VED AARSBALLE BOLDBANER

01. BILLESHELTER

A B

SKOVBRYN, SAMVÆR & HYGGE
Bi l lens Skovshelter er placeret i  skovbrynet ud mod 
boldbanerne i  Aarsbal le.  Skoven, der omkrandser 
boldbanerne, består af majestætiske 10-12m høje, 
s lanke graner,  der danner en imponerende tæt, 
grøn væg omkr ing dette rum. Som en stor balsal 
hvor t iden står st i l le.

Konceptet med Bi l lens Skovshelter er at skabe et 
gruppeshelter,  hvor den sociale samling står i  højsæ-
det.  B i l len er i  to etager og har plads t i l  10 personer. 
Den har store vingel ignende låger,  så man har mu-
l ighed for at åbne helt  op og s idde f lere sammen på 
kanten og være med i  gruppens akt iv i teter udenfor.

Derudover er der placeret åbninger både oppe og 
nede i  forskel l ige højder og størrelser,  for at indram-
me forskel l ige dele af den omkr ingl iggende natur og 
kontekst -  f ra et helt  tæt view af en træstamme t i l 
det langstrakte view af toppen af granerne.
Dette giver hver enkelt  bruger en særski l t  oplevelse 
af en overnatning i  shelteret.

Diagrammer nedenfor: 
A.  B i l lens Gruppeshelter åbner s ine vinger op mod bold-
banerne og skaber en social  opholdszone.

B. Vindueshul lerne i  shelteret er placeret,  så der skabes 
en forskel l ighed i  de oplevelser den enkelte får.

BILLE SHELTER

NATURHUSET

02. PLACERING

N
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04. UDSIGT TIL DEN VIDTRÆKKENDE 
BOLDBANE OG DE STORSLÅEDE TRÆK-
RONER

01. SNIT 1:50

02. STUEPLAN 1:50

03. PLAN HEMS 1:50

Ovenlys

SHELTER
5-6 personer

SHELTER
5 personer

N

FAKTA

• PLADSER: 10 VOKSNE

• SHELTERET ER PLACERET NÆR NATURHUSET,  HVOR DER FINDES 

INFORMATION OM NATUREN SAMT UDEKØKKEN OG TOILETFA-

CILITETER.

• SAMSPIL MED NATURHUSET,  SHELTERET OG GRUPPER SOM 

KLASSER/BØRNEHAVER, SPEJDERE ELLER ANDRE SES SOM OP-

LAGT MULIGHED FOR EN OPLEVELSE I  NATUREN.

BILLENS SKOVSHELTER
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FUGEPERSPEKTIV & REDE I  TRÆKRONEN
Fuglekassen er placeret oppe i  t rækronerne ved 
Aarsbal le Mose. Mosen er en l i l le per le,  med en urørt 
natur.  I  t rækronerne yngler et glentepar,  bi l ler  og 
dådyr stortr ives og mosen er fuld af f røer. 

Konceptet med fugleshelteret er at komme op i 
t rækronerne og sove. Den eneste vej  op i  shelteret 
er at kravle op af en indbygget t rappest ige og ind 
af det runde hul  -  ind i  fuglereden.
Herfra kan man gemme s ig i  s in rede og l igge og 
kigge direkte op i  t rækronen af det store ovenlys-
vindue, der er placeret i  hovedenden. Her opleves 
skoven fra en ny dimension -  f ra fuglens perspekt iv.

Derudover kan man via de mindre små runde åbnin-
ger smugkigge på dyrel ivet omkr ing s ig.

Under Fuglekassen er etableret et overdækket om-
råde hvor man kan s idde i  ly på den indbyggede 
bænk. Her kan man lave og nyde s in mad, før man 
kravler op i  seng.

Konstrukt ionen unden reden har derudover indbyg-
gede r ibber,  der kan benyttes t i l  armgang og push-
ups på løbeturen rundt om mosen.

Diagrammer nedenfor:
A. Fra Fuglekassen kan man l igge og kigge direkte op i 
t rækronen og se naturen i  en nyt perspekt iv.

B.  Under Fuglekassen er skabt ly for regn og nattedug.

C. Konstrukt ionen under er desuden skabt t i l  at kunne be-
nyttes t i l  armgang, push-ups og udstræk.

FUGLEKASSEN I  TRÆKRONEN V. AARSBALLE MOSE

01. FUGLEKASSENCBA

02. PLACERING

N
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01. SNIT 1:50

05. UDSIGT TIL MOSEN, TRÆKRONERNE OG DET RIGE 
DYRELIV PÅ HIMLEN OG I TRÆTOPPENE.
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04. OPSTALT BAGSIDE 1:100

FUGLEKASSEN

* 

02. PLAN UNDER SHELTER 1:50

03. PLAN 1:50

Bænk

Søj ler

OvenlysSHELTER
3 personer

N

FAKTA

• PLADSER 3 VOKSNE/ L ILLE FAMILIE. 

• DEN RØDE GLENTE / DEN SMUKKE ROVFUGL MED DEN 

KLØFTEDE HALE BETRAGTES SOM EN AF DE MEST SÅRBARE 

OG TRUEDE ROVFUGLEARTER I  EUROPA. PÅ BORNHOLM TRI-

VES DEN OG SES RELATIVT OFTE. (*)
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PERSPEKTIVET & DET FJERNE LANDSKAB 
Solnedgangen er placeret på et højdedrag, på kan-
ten af et hav af gyldne strå. Herfra kan den stors lå-
ede solnedgang over vestbornholm nydes i  fu lde 
drag. 

Konceptet med Solnedgangen er at skabe et sted, 
hvor det f jerne landskab indtages i  fu lde drag. Det 
handler om det store overbl ik,  de store vidder,  drøm-
mene og det større perspekt iv i  l ivet.

Shelteret er et kombineret shelter og en viewingplat-
form. Her kan man medbringe s in aftensmad, hoppe 
op på cyklen og begive s ig ud t i l  Det gyldne hav, 
hvorfra man kan nyde solnedgangen.

Her kan man vælge at s idde t i lbagelænet helt  nede 
ved kornet og indtage det store landskab el ler  k igge 
op i  den uforstyrrede st jernehimmel,  når det bl iver 
mørkt.  Man kan også vælge at s idde under taget på 
den indbyggede bænk med t i lhørende l i l le bord og 
få udsigten indrammet.

Ønsker man at overnatte, kan hængekøjer hænges 
op i  dert i l  monterede konstrukt ion.

Diagrammer øverste hjørne 
A + B Solnedgangen strækker s ig langs Yppernemøl levej i 
retning nord-syd, og giver derfor mul ighed for udsigt 360 
grader over hele den bornholmske vestkyst,  samt landska-
bet og morgensolen mod nordøst.

SOLNEDGANGEN VED DET GYLDNE HAV, NYKER

01. UDSIGT FRA STEDET

01. SOLNEDGANGEN

BA

02. PLACERING

N
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SHELTER/UDSIGTSPUNKT V.
YPPERNEMØLLEVEJ (SOLNEDGANG)

NOTE/ ...

SIGNATURFORKLARING

4-KLØVER-KLYNGEN BORNHOLM
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Mål:

Dato:

Tegn.nr:

Tlf: 61305714

01.12.2020

Fase:

Emne:

SKITSEPROJEKT Rev.:

Udf.: JRVH Godk. -

VI MØDES I DET GRØNNE

-

DET GYLDNE HAV (SOLNEDGANGEN)

Gri l l fad

Yppernemøl levej

Bænk

Overdækning
med ovenlys

Shelter
3-4 sovepladserRyglæn

PLATFORM

03. UDSIGT TIL BLÅ HIMMEL, SOLNEDGANG OG STJERNEHIMMEL

01. SNIT 1:50

02. PLAN 1:50 N
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MÆLKEVEJENS SHELTER OPLANDETS KULTURHISTORIE V.KLEMENSKER

01. MÆLKEVEJEN

02. PLACERING

BA

KULTURHISTORIE & KONTEKST 
Mælkevejens shelter er placeret i  udkanten af byen, 
i  et skovbryn mel lem mark og by. Stedet er specielt , 
fordi  det munder ud mod den gamle mælkevej, 
hvor mælkevognen kom kørende hver dag med fr i sk 
mælk f ra de omkr ingl iggende gårde mod andelsme-
jer iet i  K lemensker.  Stedet summer af en anden og 
mere langsom t id. 

Konceptet med Mælkevejens Shelter er at indramme 
et stykke kulturhistor ie og det smukke landskab. 
Shelteret t rapper ned og bl iver t i l  en ser ie af brede 
trappetr in,  hvor man kan sove og hvor man kan s id-
de og nyde udsigten. De store smal le vinduesåbnin-
ger kan åbnes og lukkes alt  efter behov, og indram-
mer smukt den gamle landevej,  der nu kun består af 
hjulspor og græs.

Diagrammer nedenfor:
A. Mælkevejens shelter indrammer med s ine store høje 
gæller (v induesskodder) den gamle mælkevej og det 
smukke bakkede landskab mod Aarsbal le.

B. Shelterets indre er opbygget som en række s iddetr in, 
der følger landskabets koter.  Disse skaber,  udover mul ig-
heden for overnatning, en samlingstr ibune mod udsigten.

N

| VI MØDES I DET GRØNNE | 27. NOVEMBER 2020 | MATTERS ARKITEKTER | 32

MØDESTEDER 9



27
70

1200

4800

2003_01
1 : 100 @A3

SHELTER/UDSIGTSPUNKT
V. MÆLKEVEJN

NOTE/ ...

SIGNATURFORKLARING

4-KLØVER-KLYNGEN BORNHOLM

| MATTERS | EWALDSGADE 7, 1. SAL | 2200 KØBENHAVN N |

Mål:
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01.12.2020

Fase:

Emne:

SKITSEPROJEKT Rev.:

Udf.: JRVH Godk. -

VI MØDES I DET GRØNNE

-

MÆLKEVEJENS SHELTER

04. UDSIGT TIL DEN GAMLE 
MÆLKEVEJ OVER DE BØLGENDE
MARKER

01. SNIT 1:50

03. PLAN 1:50

02. OPSTALT 1:100

Platform/bænk

Bål

SHELTER
6-8 personer

FAKTA

• PLADSER 6-8 PERSONER

• 50M TIL NATTERGALENES HØJBORG - EN LILLEBITTE SKOV, HVOR NAT-

TERGALENE ER EKSTREMT AKTIVE

• 200M TIL KLEMENSKER SAMLINGSPUNKT M. DIVERSE FACILITETER.
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01.  FACADE & TRÆ GENERELT

Generelt  opføres al le nedslagene i  t ræ fra Øster lars 
Savværk, som bl.a. bearbejder bornholmsk lærk. Lærk 
er en trætype med en stor kerne, og dermed får man 
en høj styrke og holdbarhed. Lærk er noget af det t ræ, 
der optager mest CO2, har en lang levet id og kan stå 
ubehandlet grundet højt  ol ie indhold. Det v i l  med t iden 
få en f lot grå tone og kan evt.  behandles med det na-
tur l ige l inol ie for at bevare l idt af den gyldne tone.

Facader beklædes med lamel ler,  i  et kont inuer l igt 
st røg, hvi lket gør det nemt over t id at udski fte elemen-
ter uden at skul le erstatte hele facaden.

      

02.  STÅL-GÆLLER

Gæller  (døre)  i  she l ter s  e r  lavet  af  he l t  tynde mørke 
s tå lp lader .  Dette skaber  en spændende kont ras t  t i l 
t ræet .  Derudover  er  det  mul igt  at  bore små hu l le r  i 
e lementerne,  så der  skabes  et  fo r t ry l lende lys  med 
b i t tesmå lys indtag. 
S tå ldørene er  derudover  let te  at  manøvrere,  da de 
ikke ve jer  meget .

De stabi l i serende elementer i  jorden etableres l igeledes 
i  stål  for at forstyrre det natur l ige mi l jø mindst mul igt. 

03.  INDVENDIGE SYNLIGE KONSTRUKT IONER

I  a l le  neds lag er  konst rukt ionerne syn l ige indvendigt . 
Målet  er  at  skabe både et  smukt  ydre og et  smukt 
indre.  Den ydre ska l  fo rho lder  s ig  t i l  en s tør re  konteks t 
og er  der for  mere k lar t  af tegnet ,  mens  det  indre -  de 
syn l ige konst rukt ioner  -  fo rho lder  s ig  t i l  menneskets 
ska la og det  gode håndværk. 

MATERIALER
MØDESTEDER / 
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INFO-MØDESTEDER, WAYFINDING & FORMIDLING
VISION: Klyngens vis ion er at styrke den eks isterede infra-
struktur for de bløde traf ikanter,  og derved få f lere t i l  at 
bevæge s ig t i l  fods el ler  på cykel og opleve den natur 
og det kultur landskab der udgør oplandet t i l  K lyngens f i re 
byer.  Infrastrukturen skal  samtidigt gøre det lettere for 
f lere at tage del i  K lyngens samlede udbud af akt iv i teter 
og mul igheder for samvær. 

Klyngens st igruppe har derfor s iden 2019 testet og kort-
lagt veje og st ier  indenfor k lyngen. Nærværende sk itse-
projekt bygger på deres anbefal inger t i l ,  hvi lke ruter som 
de tror er mest hensigtsmæssige og oplevelsesr ige for de 
der ønsker at færdes mel lem klyngens f i re byer.  
St igruppen har præsenteret og drøftet deres tanker med 
Bornholms Regionskommune, der i  november 2020 netop 
har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Cykeltur is-
me om at Bornholm kan være testområde for projektet 
”Fremtidens rekreative netværk”, der ventes at for løbe 
paral lelt  med klyngens projekt.  I  dette projekt udvik les og 
testes både digital  og analog sk i l tn ing med s igte på en 
senere implementer ing i  hele landet. 

SKILTNING:  K lyngen vi l  arbejde på at koble s ig op på det 
nat ionale projekt gennem at v idereformidle, drøfte og 
justere de planlagte info-mødesteder og ruter med bl .a. 
Bornholms Regionskommune, så de kan indgå i  og sk i l tes 
(både analogt og digitalt)  som det system der udvik les t i l 
nat ionalt  brug. 
Derved s ikres størst  mul ig integr i tet og sammenhæng 
med ski l tn ingen på resten af Bornholm. Den standard og 
genkendel ighed der derved kan opnås vurderes at være 
t i l  s tor fordel for k lyngen. 

WAYFINDING & FORMIDLING 
Ud over ovenstående handler projektet ”Vi  mødes i  det 
Grønne” om at skabe t i lgængel ighed og kendskab t i l 
K lyngens kval i teter.  Det handler om at få de lokale ud i 
naturen og få nye oplevelser,  samt at fortælle histor ierne 
der hører t i l  dette kultur landskab.

Formidl ingsstrategien skal  derfor deles op i  3 dele: 

1. Wayfinding: Gøre området let t i lgængel igt for al le.
2. Landskabet:  At formidle landskabet -  både den ople-

velsesmæssige del men også biologien, geologien og 
geograf ien i  K lyngen

3. Det kulturhistor iske:  At formidle Klyngens histor ier  og 
fortæll inger.

Gennem disse t i l tag og gennem projektet som helhed, er 
det ønsket at øge beboernes kendskab t i l  deres område, 
og derved forstærke følelsen af ejerskab og af at høre t i l 
netop her.  Håbet er at Klyngens beboere dermed forbl i -
ver engagerede og stolte over at bo Høj landet.

MØDESTEDER / 
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SAMLET ØKONOMI

OBS. DELØKONOMI, SE NÆSTE SIDER

OVERSLAG - VI MØDES I  DET GRØNNE 27.11.2020

MØDESTEDER / 

OVERSLAG  ‐ VI MØDES I DET GRØNNE 
30.11‐2020

HÅNDVÆRKER UDGIFTER pris ex. moms
NR (se kort)
1 Samlingspunktet  2.500.000      
2 Fordybelsespavilionen 01+02 700.000         
3 Naturhuset 500.000         
4 Fortællecirklen & Historiekøjerne 350.000         
5 Fiskeshelter i vandkanten 225.000         
6 Billens shelter i skovbrynet 325.000         
7 Fuglekassen i trækronen 225.000         
8 Solnedgangen  ved det gyldne hav  315.000         
9 Mælkevejensshelter 275.000         
10 Info, skilte + wayfinding anslået 500.000         

Sum: 5.915.000      
Byggeplads, gebyrer samt uforudsete udgifter div. (ca. 15%) 885.000         
I alt 6.800.000      

HONORARER
Rådgiverhonorar (ca. 15%) 1.050.000      
Projektledelse, fund‐raising og økonomiansvar i 3 år 900.000         
Ingeniør og landmåler 250.000         
I alt 2.200.000

Udgifter i alt 9.000.000      

SKAT AF FONDSMIDLER (af det fulde beløb) 17.5%*9000000 1.575.000

Samlet i alt inkl. fondsskat 10.575.000    
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1 SAMLINGSPUNKTET

ØKONOMI / DELELEMENTER

2 FORDYBELSESPAVILIONEN, NATURSTØTTEPUNKT RØ

MØDESTEDER / 

01. SAMLIGNSPUNKTET

HÅNDVÆRKER UDGIFTER Enhed Mængde  pris/enhed I alt kr. 

Asfalt nedbrydes og fjernes m2  800 200 160.000
Jord arbejder. Opkobling af kloak / faskiner  m2  10 3000 30.000
Ny betonflade m2 475 3700 1.757.500
Sandkasse eller lignende m2  30 350 10.500
Buske/beplantning m2  60 750 45.000
Grusområde til udetræning/borde m2  30 250 7.500
Græsområde m2  245 150 36.750
Borde/Siddemøbler/platform træ anslået pris 200.000
Lysmast stk 1 50.000 50.000
etablering af HC toilet i eksisterende m2  1 200000 200.000
Vild blomsterhave, Frø til spredning 2.750
Naturlegeplads, selvbyg 0

Håndværker udgifter i alt, sum eks moms: 2.500.000
NOTE: Beløb overført til samlet budget hvor UFO, Honorarer mm. medtages

02. DEL 01 FORDYBELSESPAVILIONEN, NATURSTØTTEPUNKT RØ (SNEGLEN)

HÅNDVÆRKER UDGIFTER Enhed Mængde  pris/enhed I alt kr. 

Forberedelse af grund  m2  50 100 5.000 kr.            
Landskab / udbedring af grund  m2  50 100 5.000 kr.            
Terrasse / dæk  m2  50 1000 50.000 kr.         
Bænk  m2  30 1500 45.000 kr.         
Ydervægge / skelletkonstruktion  m2  55 800 44.000 kr.         
Søjlebælke konstruktion overdækket areal  Lbm  100 300 30.000 kr.         
Skodder / Døre  stk  20 4000 80.000 kr.         
Beklædning ydervægge  m2  55 800 44.000 kr.         
Tagkonstruktion inkl underpap.  m2  50 500 25.000 kr.         
Tagbeklædning  træ  m2  50 800 40.000 kr.         
Ovenlys Dia ca ø 80 stk  6 3000 18.000 kr.         
Udendørs bålfad  stk  1 5000 5.000 kr.            
Plancher mm 9.000 kr.            

Håndværker udgifter i alt, sum eks moms: 400.000 kr.       
NOTE: Beløb overført til samlet budget hvor UFO, Honorarer mm. medtages

02. DEL 02, UDEKØKKEN + ÅBNING TIL EKSISTERENDE

HÅNDVÆRKER UDGIFTER Enhed Mængde  pris/enhed I alt kr. 

Forberedelse af grund  m2  20 100 2.000 kr.            
Landskab / udbedring af grund  m2  20 100 2.000 kr.            
Dæk gulv I HC.  m2  8 1500 12.000 kr.         
Terrasse / dæk  m2  20 1500 30.000 kr.         
Ydervægge / skelletkonstruktion  m2  25 1500 37.500 kr.         
Søjlebælke konstruktion overdækket areal  Lbm  40 300 12.000 kr.         
Etablereing af dørhuller inkl oplægning afoverligger  stk  2 6000 12.000 kr.         
DB døre  stk  2 25000 50.000 kr.         
Beklædning ydervægge  m2  25 800 20.000 kr.         
Beklædning ekisiterende hus  m2  20 800 16.000 kr.         
Tagkonstruktion inkl underpap.  m2  25 500 12.500 kr.         
Tillæg HC Toilet isolering loft  m2  6 1500 9.000 kr.            
Vand installationer  stk  1 2500 2.500 kr.            
Kloak installationer  Lbm  10 500 5.000 kr.            
El installationer  m2  6 450 2.700 kr.            
Udendørs lys  m2  15 450 6.750 kr.            
Belysnings arm.  stk 8 1000 8.000 kr.            
Sanitet / HC toilet  stk 1 10000 10.000 kr.         
Montage HC toilet stk 1 6500 6.500 kr.            
Bænk + dæk  43.550 kr.         

Håndværker udgifter i alt, sum eks moms: 300.000 kr.       
NOTE: Beløb overført til samlet budget hvor UFO, Honorarer mm. medtages

03. NATURHUSET NATURSTØTTEPUNKT V. AARSBALLE

HÅNDVÆRKER UDGIFTER Enhed Mængde  pris/enhed I alt kr. 

Forberedelse af grund  m2  100 150 15.000 kr.         
Landskab / udbedring af grund  m2  100 150 15.000 kr.         

02. DEL 01 FORDYBELSESPAVILIONEN, NATURSTØTTEPUNKT RØ (SNEGLEN)

HÅNDVÆRKER UDGIFTER Enhed Mængde pris/enhed I alt kr. 

Forberedelse af grund m2 50 100 5.000 kr.             
Landskab / udbedring af grund m2 50 100 5.000 kr.             
Terrasse / dæk m2 50 1000 50.000 kr.           
Bænk m2 30 1500 45.000 kr.           
Ydervægge / skelletkonstruktion m2 55 800 44.000 kr.           
Søjlebælke konstruktion overdækket areal Lbm 100 300 30.000 kr.           
Skodder / Døre stk 20 4000 80.000 kr.           
Beklædning ydervægge m2 55 800 44.000 kr.           
Tagkonstruktion inkl underpap. m2 50 500 25.000 kr.           
Tagbeklædning  træ m2 50 800 40.000 kr.           
Ovenlys Dia ca ø 80 stk 6 3000 18.000 kr.           
Udendørs bålfad stk 1 5000 5.000 kr.             
Plancher mm 9.000 kr.             

Håndværker udgifter i alt, sum eks moms: 400.000 kr.         
NOTE: Beløb overført til samlet budget hvor UFO, Honorarer mm. medtages

02. DEL 02, UDEKØKKEN + ÅBNING TIL EKSISTERENDE

HÅNDVÆRKER UDGIFTER Enhed Mængde pris/enhed I alt kr. 

Forberedelse af grund m2 20 100 2.000 kr.             
Landskab / udbedring af grund m2 20 100 2.000 kr.             
Dæk gulv I HC. m2 8 1500 12.000 kr.           
Terrasse / dæk m2 20 1500 30.000 kr.           
Ydervægge / skelletkonstruktion m2 25 1500 37.500 kr.           
Søjlebælke konstruktion overdækket areal Lbm 40 300 12.000 kr.           
Etablereing af dørhuller inkl oplægning afoverligger stk 2 6000 12.000 kr.           
DB døre stk 2 25000 50.000 kr.           
Beklædning ydervægge m2 25 800 20.000 kr.           
Beklædning ekisiterende hus m2 20 800 16.000 kr.           
Tagkonstruktion inkl underpap. m2 25 500 12.500 kr.           
Tillæg HC Toilet isolering loft m2 6 1500 9.000 kr.             
Vand installationer stk 1 2500 2.500 kr.             
Kloak installationer Lbm 10 500 5.000 kr.             
El installationer m2 6 450 2.700 kr.             
Udendørs lys m2 15 450 6.750 kr.             
Belysnings arm. stk 8 1000 8.000 kr.             
Sanitet / HC toilet stk 1 10000 10.000 kr.           
Montage HC toilet stk 1 6500 6.500 kr.             
Bænk + dæk 43.550 kr.           

Håndværker udgifter i alt, sum eks moms: 300.000 kr.         
NOTE: Beløb overført til samlet budget hvor UFO, Honorarer mm. medtages

02. DEL 01 FORDYBELSESPAVILIONEN, NATURSTØTTEPUNKT RØ (SNEGLEN)

HÅNDVÆRKER UDGIFTER Enhed Mængde pris/enhed I alt kr. 

Forberedelse af grund m2 50 100 5.000 kr.             
Landskab / udbedring af grund m2 50 100 5.000 kr.             
Terrasse / dæk m2 50 1000 50.000 kr.           
Bænk m2 30 1500 45.000 kr.           
Ydervægge / skelletkonstruktion m2 55 800 44.000 kr.           
Søjlebælke konstruktion overdækket areal Lbm 100 300 30.000 kr.           
Skodder / Døre stk 20 4000 80.000 kr.           
Beklædning ydervægge m2 55 800 44.000 kr.           
Tagkonstruktion inkl underpap. m2 50 500 25.000 kr.           
Tagbeklædning  træ m2 50 800 40.000 kr.           
Ovenlys Dia ca ø 80 stk 6 3000 18.000 kr.           
Udendørs bålfad stk 1 5000 5.000 kr.             
Plancher mm 9.000 kr.             

Håndværker udgifter i alt, sum eks moms: 400.000 kr.         
NOTE: Beløb overført til samlet budget hvor UFO, Honorarer mm. medtages

02. DEL 02, UDEKØKKEN + ÅBNING TIL EKSISTERENDE

HÅNDVÆRKER UDGIFTER Enhed Mængde pris/enhed I alt kr. 

Forberedelse af grund m2 20 100 2.000 kr.             
Landskab / udbedring af grund m2 20 100 2.000 kr.             
Dæk gulv I HC. m2 8 1500 12.000 kr.           
Terrasse / dæk m2 20 1500 30.000 kr.           
Ydervægge / skelletkonstruktion m2 25 1500 37.500 kr.           
Søjlebælke konstruktion overdækket areal Lbm 40 300 12.000 kr.           
Etablereing af dørhuller inkl oplægning afoverligger stk 2 6000 12.000 kr.           
DB døre stk 2 25000 50.000 kr.           
Beklædning ydervægge m2 25 800 20.000 kr.           
Beklædning ekisiterende hus m2 20 800 16.000 kr.           
Tagkonstruktion inkl underpap. m2 25 500 12.500 kr.           
Tillæg HC Toilet isolering loft m2 6 1500 9.000 kr.             
Vand installationer stk 1 2500 2.500 kr.             
Kloak installationer Lbm 10 500 5.000 kr.             
El installationer m2 6 450 2.700 kr.             
Udendørs lys m2 15 450 6.750 kr.             
Belysnings arm. stk 8 1000 8.000 kr.             
Sanitet / HC toilet stk 1 10000 10.000 kr.           
Montage HC toilet stk 1 6500 6.500 kr.             
Bænk + dæk 43.550 kr.           

Håndværker udgifter i alt, sum eks moms: 300.000 kr.         
NOTE: Beløb overført til samlet budget hvor UFO, Honorarer mm. medtages

DEL 01 (SNEGLEN)

DEL 02 (UDEKØKKEN + ÅBNING TIL EKSISTERENDE)

i
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03. NATURHUSET NATURSTØTTEPUNKT V. AARSBALLE

HÅNDVÆRKER UDGIFTER Enhed Mængde  pris/enhed I alt kr. 

Forberedelse af grund  m2  100 150 15.000 kr.         
Landskab / udbedring af grund  m2  100 150 15.000 kr.         
Dæk gulv I HC tilbyning.  m2  6 1500 9.000 kr.            
Terrasse / dæk  m2  80 1200 96.000 kr.         
Ydervægge / skelletkonstruktion  m2  25 800 20.000 kr.         
Tillæg HC Toilet isolering vægge  m2  15 1500 22.500 kr.         
Søjlebælke konstruktion overdækket areal  Lbm  150 300 45.000 kr.         
Beklædning ydervægge  m2  25 800 20.000 kr.         
Beklædning ekisiterende hus  m2  30 800 24.000 kr.         
Tagkonstruktion inkl underpap.  m2  80 500 40.000 kr.         
Tillæg HC Toilet isolering loft  m2  6 1500 9.000 kr.            
Ovenlys Dia ca ø 80 stk  6 3000 18.000 kr.         
Skodder / Døre  stk  4 5000 20.000 kr.         
Udekøkken stk  1 20000 20.000 kr.         
Vand installationer  stk  1 2500 2.500 kr.            
Kloak installationer  Lbm  10 500 5.000 kr.            
El installationer  m2  6 450 2.700 kr.            
Udendørs lys  m2  80 450 36.000 kr.         
Belysnings arm.  stk 20 1000 20.000 kr.         
Sanitet / HC toilet  stk 1 10000 10.000 kr.         
Montage HC toilet stk 1 6500 6.500 kr.            
Indkøb af fiskestænger, kompas, kikkerter mm 20.000 kr.         
Løst inventar 23.800 kr.         

Håndværker udgifter i alt, sum eks moms: 500.000 kr.       
NOTE: Beløb overført til samlet budget hvor UFO, Honorarer mm. medtages

04. FORTÆLLECIRKLEN & HISTORIEKØJERNE

HÅNDVÆRKER UDGIFTER Enhed Mængde  pris/enhed I alt kr. 

Forberedelse af grund  m2  45 100 4.500 kr.            
Landskab / udbedring af grund  m2  45 100 4.500 kr.            
Terrasse / dæk  m2  45 1500 67.500 kr.         
Ryglæn / skelletkonstruktion  m2  20 1500 30.000 kr.         
Beklædning ryglæn + kant m2  50 800 40.000 kr.         
Beklædning stål ved træstammer stk 3 4000 12.000 kr.         
Udendørs lys  m2  45 450 20.250 kr.         
Belysnings mast og el installation stk 1 50000 53.750 kr.         
Historiekøjer stk 5 13500 67.500 kr.         
QR koder mm. 50000 50.000 kr.           

Håndværker udgifter i alt, sum eks moms: 350.000 kr.       
NOTE: Beløb overført til samlet budget hvor UFO, Honorarer mm. medtages
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Montage HC toilet stk 1 6500 6.500 kr.            
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Håndværker udgifter i alt, sum eks moms: 500.000 kr.       
NOTE: Beløb overført til samlet budget hvor UFO, Honorarer mm. medtages
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4 FORTÆLLECIRKLEN & HISTORIEKØJERNE, NYKER

3 NATURHUSET NATURSTØTTEPUNKT V. AARSBALLE

ØKONOMI / DELELEMENTER
MØDESTEDER / 

5-9 SHELTERS

i

i

SHELTERS

HÅNDVÆRKER UDGIFTER Enhed Mængde  pris/enhed I alt kr. 

1 Fiskeshelter i vandkanten stk 1 225.000 225.000 kr.       
2 Billens shelter i skovbrynet stk 1 325.000 325.000 kr.       
3 Fuglekassen i trækronen stk 1 225.000 225.000 kr.       
4 Solnedgangen ved det gyldne hav stk 1 315.000 315.000 kr.       
5 Mælkevejens shelter stk 1 275.000 275.000 kr.       
Håndværker udgifter i alt, sum eks moms: 1.365.000 kr.   
NOTE: Beløb overført til samlet budget hvor UFO, Honorarer mm. medtages

OVERSLAG  ‐ VI MØDES I DET GRØNNE 
30.11‐2020

HÅNDVÆRKER UDGIFTER pris ex. moms
NR (se kort)
1 Samlingspunktet  2.500.000      
2 Fordybelsespavilionen 01+02 700.000         
3 Naturhuset 500.000         
4 Fortællecirklen & Historiekøjerne 350.000         
5 Fiskeshelter i vandkanten 225.000         
6 Billens shelter i skovbrynet 325.000         
7 Fuglekassen i trækronen 225.000         
8 Solnedgangen  ved det gyldne hav  315.000         
9 Mælkevejensshelter 275.000         
10 Info, skilte + wayfinding anslået 500.000         

Sum: 5.915.000      
Byggeplads, gebyrer samt uforudsete udgifter div. (ca. 15%) 885.000         
I alt 6.800.000      

HONORARER
Rådgiverhonorar (ca. 15%) 1.050.000      
Projektledelse, fund‐raising og økonomiansvar i 3 år 900.000         
Ingeniør og landmåler 250.000         
I alt 2.200.000

Udgifter i alt 9.000.000      

SKAT AF FONDSMIDLER (af det fulde beløb) 17.5%*9000000 1.575.000

Samlet i alt inkl. fondsskat 10.575.000    
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