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December 2020
’Steder Vi Mødes’ Skitseforslag
Nærværende skitseforslag er udarbejdet af Lytt Architecture og 
Urban Good for og i samarbejde med Landsbyklyngen Rundt 
om Hammer Bakkers projektgruppe ’Steder Vi Mødes’ , under 
Natur og bevægelse. Projektet er udviklet i samarbejde med 
Aalborg Kommune

Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker
Landsbyklyngen ”Rundt om Hammer Bakker – stærkere sam-
men” blev stiftet som forening i foråret 2019 efter 1½ års pro-
ces med finansiering fra henholdsvis DGI-Landsbyklyngepro-
jektet og Aalborg Kommune.
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’STEDER VI MØDES’ I HAMMER BAKKER
udgør dørtærsklen ind til det grønne 

skatkammer af oplevelser i Hammer Bakker. 
Stederne danner et fælles udgangspunkt 

for oplevelser med rå natur og vildsomhed, 
nærhed og fordybelse i naturen 

med krop og sanser.’
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Vision og formål
Vision
Landsbyklyngen Rundt Om Hammer Bakker består af 9 lands-
bysamfund, som placerer sig for foden af Hammer Bakker hele 
vejen rundt om den frodige bakkeø. Her bor sammenlagt om-
kring 10.000 beboere.

Alle beboere i Landsbyklyngen vægter nærheden til naturen 
meget højt og i en rundspørge udtaler 70 % af beboerne i klyn-
gen, at de er flyttet til området netop på grund af det helt særli-
ge natursted, som Hammer Bakker er.

Det unikke naturområde, Hammer Bakker, er på den måde 
landsbyernes omdrejningspunkt og den geografi, historie, 
kultur og natur, der rent fysisk binder klyngen sammen. Dette 
grønne skatkammer af naturoplevelser udgør limen i beboer-
nes fællesskab.

Den brede fællesinteresse for naturen danner grobund for at 
styrke sociale fællesskaber og samarbejder på tværs af klyn-
gerne. Det, som skal til for at skabe resultater, der er større end 
de enkelte byer kan skabe alene.

Formål
Målet med projektet ’Steder Vi Mødes’ er at udvikle fælles mø-
desteder, der har bred opbakning og er etableret i pagt med 
naturen i Hammer Bakker -  den natur, som er mødestedets 
omdrejningspunkt. Projektet opfordrer til at beskytte og benytte 
naturen ved at etablere steder, som understøtter nænsom, re-
spektfuld og bevidst brug af Hammer Bakker.

Projektet vil danne ramme om det sociale fællesskab og nye 
fællesskaber gennem etablering af steder, hvor beboerne kan 
samles og benytte naturen i fællesskab på tværs af bopæl i 
klyngen og på tværs af alder, interesser og præferencer.

Projektet baseres på fire delmål:

- Samlingssteder i pagt med naturen - benytter og beskytter 
- Bedre faciliteter
- Bedre naturformidling
- Bedre adgang – mindske presset på naturen
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Den store helhed - Grøn bakkeø i det Nordjyske Fjordlandskab

Hammer Bakker ligger i Nordjylland, nord for Limfjorden i Aalborg Kommune
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Den store helhed - Grøn bakkeø i det Nordjyske Fjordlandskab Hammer Bakker - morænebakke i hævet havbund

 

 

     

NATURPLAN FOR HAMMER BAKKER  13  

http://projects.cowiportal.com/ps/A131563/Documents/03%20Project%20documents/Final%20Naturplan%20for%20Hammer%20Bakker.DOCX  

3.2 Jordbund og topografi 

Hammer Bakker rejser sig som en markant morænebakke i et ellers fladt land-
skab i Vendsyssel. Bakkerne er dannet ved, at gletsjere under sidste istid 
(115.000-10.000 år f.Kr.)  skubbede store mængder sand og grus sammen 
(randmoræne). Et stort isfremstød fra nordøst skabte bakkedragene gående fra 
nordvest mod sydøst, hvorefter et yngre isfremstød fra sydøst dannede bakke-
rygge vinkelret på de første. Ved afslutningen af den seneste istid, som sluttede 
for ca. 12.000 år siden, fulgte markante havstigninger. Havstigningerne efterlod 
Hammer Bakker som en ø i ishavet (se Figur 3-2). Vandet og bølgerne har yder-
ligere formet de sandede bakker og gravet dybe kløfter.   

 

 

Figur 3-2  Per Smeds Kort over geomorfologiske landskaber viser Hammer  
   Bakker som én af 3 randmorænebakker i omgivelser af hævet  
   havbund og marint forland. 

Jordbunden i området er overalt stenet og sandet og domineres af morænesand 
og -grus, samt mindre områder med smeltevandssand og -grus, moræneler, 
ferskvandsdannelser og extramarginale aflejringer. De sandede jorder står i 
stærk kontrast til omgivelsernes langt mere frodige jorde på hævet stenalder-
havbund. Den nærmere fordeling og placering fremgår af Figur 3-3.  
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Hammer Bakker som én af tre morænebakker i hævet havbund og marint forlandPer Smeds Kort over geomorfologiske landskaber.
Nordjylland består af morænelandskab og morænebakker i hævet havbund (fra Ishavet, Yodia ha-
vet) og marint forland (stenalderen 6000 fKr)
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Naturområder -  fredskov og naturoplevelser
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1 Tinghøj

3 Brødlands Høj

Tvillingehøjene4
5 Torndals Høj

6 Ørndals Høj

7 Østbjerg Bakke

8 Skelhøj

9 Kællingehøj

10 Kikkenborg Høj

11 Sviehøj

12 Krishøj

13 Spindebakken

14 Bålbakke

15 Søbakken

16 Konehøj/Horsehøj

17 Møgelbjerg

18 Kirkebakke

19 Springbakke

20 Stenhøj

21 Tiphøj

22 Karlsbjerg

23 Langbakke

24
25
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Stenhøj

1 Pebermosen

2 Kællingdalen

4 Paradisdalen

3 Pankløften

5 Sønderskoven

6 Røverdalen

7 Ørndalen

8 Rytterplantagen

9 Bakkeskoven

10 Hestedal

11 Storemose

12 Korsdal

Dybdal13
14 Vester Skeldal

15 Løvdal

1 Porten til Hammer Bakker

2 Langdysser mm. ved Klikkenborghøjene

3 Langdysser mm. ved Østbjerghøjene

4 Helenekilde

5
6 Hulveje

Vandtårnet

7 Sulsted Kirke

8 Hammer Kirke

9 Sagfører A. Olesens mindesten

10 Brandts mindesten

11 Museet i Hammer Bakker
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Ruter, stier og veje
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Ruter, stier og veje Stille zone og aktiv zone
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Procesplan 
 

BORGERMØDE 
I VODSKOV-
HALLEN
Juni 2018 

BORGERMØDE 
OM NATURGENOPRET-
NING HAMMER BAKKER
April 2019

2018 2019 2020

BRUGERWORKSHOP
Juli 2020

NATURRÅDSMØDE
September 2020

DIALOGMØDE 1 MED 
LODSEJERSAMMEN-
SLUTNING
September 2020

FORMØDE 1 MED 
SULSTED MENIG-
HEDSRÅD
Oktober 2020

MØDE MED KRI-
MINALFORSOR-
GEN
Oktober 2020

MØDE MED NA-
TURFONDEN
November 2020

MØDE MED AAL-
BORG KOMMUNE 
VEDR. EJER-
SKAB OG DRIFT
November 2020

BRUGERUNDERSØGELSE
November 2020
Spørgeskemaundersøgelse 
blandt lærerne på Vodskov, 
Vestbjerg, Grindsted, Sulsted, 
Langholt og Tylstrup Skole

MØDE 1 MED 
SULSTED MENIG-
HEDSRÅD
Oktober 2020

STYREGRUPPEMØDE 1
August 2020

STYREGRUPPEMØDE 2
Oktober 2020

STYREGRUPPEMØDE 3
Oktober 2020

STYREGRUPPEMØDE 4
November 2020

DIALOGMØDE 2 
MED LODSEJER-
SAMMENSLUT-
NINGEN
Oktober 2020
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Aktiviteter og målgruppe 

Projektet ”Steder Vi Mødes” har til formål at skabe et sted til 
gavn for hele Landsbyklyngen og understøtte at beboerne 
sammen kan bruge Hammer Bakker endnu mere og mødes på 
tværs i nye fællesskaber. Projektet har også blik for potentiel-
le nye brugere. De inviteres ind i Hammer Bakker på en god 
måde, så de også bliver klædt godt på til at benytte og ikke 
mindst beskytte det særlige naturområde.

Beskyttelse og respekt for naturen
Klyngens beboere ønsker bedre adgang til naturen. Det hand-
ler om at åbne Hammer Bakker op flere steder rundt i området. 
Samtidigt er det afgørende for klyngen, at det sker i respekt for 
naturen og på naturens præmisser. Derfor er ’Steder Vi Mødes’ 
tre mindre, nænsomme steder, der fordeler aktiviteterne og 
mindsker sliddet og presset på naturen. Stederne bidrager med 
formidling omkring bevidst og skånsom adfærd i bakkerne.

Inddragelse 
Projektet ”Steder Vi Mødes” bliver etableret i et område med 
mange interessenter og der har derfor været dialog og møder 
med en række nøgleaktører, som alle er inddraget og taget 
med på råd – det drejer sig om Lodsejersammenslutningen, 
Kriminalforsorgen, Sulsted Kirke, Naturrådet, Aalborg Kom-
mune, Naturfonden, Dansk Botanisk Forening og samrådene i 
Landsbyklyngen i form af styregruppen. 

I projektet er brugerne i bredere forstand inddraget ved flere 
lejligheder i form af en brugerrepræsentantworkshop, og en 
spørgeskemaundersøgelse hos skolerne i Landsbyklyngen 
Rundt om Hammer Bakker. 
Inddragelsesprocessen danner grundlag for projektets place-
ringer, program og faciliteter.
 
 
Menneskers behov er foranderlige 
”Steder Vi Mødes” tilbyder tre forskellige aktiviteter, der tager 
udgangspunkt i hver sin lokations særlige potentiale.
Hvert sted er designet efter specifikke behov, som flere mål-
grupper kan se sig ind i, og heri ligger mødet. Det møde, der 
styrker fællesskabet internt i Landsbyklyngen, og som netop 
sker på tværs af alder, interesser og præferencer.

Vi kender det fra os selv – vi har ikke kun én slags brug af natu-
ren – vi skifter behov alt efter, hvordan vi har det og hvilken kon-

tekst vi er i. På samme måde ændrer vores brug af naturen sig 
også løbende gennem livet. ”Steder Vi Mødes” imødekommer 
disse behov på forskellig vis ved at integrere følgende aktivite-
ter:

A) Porten til Hammer Bakker i syd er et start- og stop-
sted, hvorfra vandrere, mountainbikere og familier bevæger sig 
videre ud i naturen. Eller det er et afslutningssted, hvor mad-
pakken kan spises efter en god gåtur, mens oplevelserne drøf-
tes. Her er der adgang for dem i kørestol, og her kan familier og 
uorganiserede og organiserede grupper samle sig. Ikke mindst 
kan skoleklasser lave et pitstop her og få en indføring i Hammer 
Bakker af deres lærer, inden de skal op og se mere i Vandtårnet 
eller ud og gå på opdagelse i Hammer Bakker. De nærliggende 
institutioner kan ligeledes benytte stedet.

B) Arnestedet midt i bakkerne er stedet, hvor grupper 
slår lejr og opholder sig over længere tid hele året rundt. Her 
er plads til store grupper eller flere mindre grupper, og her er 
fokus på samvær og fællesskab omkring bålet med en af de 
smukkeste udsigter i Hammer Bakker. Familier på søndagstur, 
vennegrupper på weekendudflugt eller skoleklasser i en un-
dervisningslektion eller temadag vil bruge stedet. Vandrere og 
cyklister, samt naturentusiaster vil ligeledes gøre brug af de 
forbedrede faciliteter.

C) Fordybelsesstederne ved Kirkebakken danner rum for 
ro, fordybelse og indsigt. Her er der mulighed for ophold for 
få mennesker, for her er der fokus på stilhed og at dvæle ved 
naturen. Måske er stedet særligt målrettet det ældre segment, 
men alle kan jo have behov for en kunstpause – og det er dette 
sted oplagt til. Hundeluftere, lokale på gåtur, kærestepar, min-
dre spejdergrupper vil benytte dette åndehul. Kirkens brugere 
vil også søge herhen efter en samtale i kirken for at samle tan-
kerne i fredelige omgivelser.

På den måde har vi plads til alle aldersgrupper, dem der er 
gangbesværede, dem der vil være mange og dem, der vil være 
få, dem der vil have høj aktivitet eller dem, der vil have pulsen 
ned.

Eksisterende brugere 
Hammer Bakker rummer i dag alt fra brugere, der benytter na-
turen til motion i højt tempo, til

de naturinteresserede brugere, som bruger naturen til at obser-
vere dyr og planter, og til dem, der bare går en tur i bakkerne. 
I Hammer Bakker er der i dag allerede en række organiserede 
friluftsbrugere, som benytter området på forskellig vis. Desuden 
er der en række skoler og institutioner i området bl.a. omkring 
det nordlige Vodskov, som benytter Hammer Bakker ved flere 
lejligheder. Ligeledes benyttes Hammer Bakker til flere aktivite-
ter, som ikke er organiseret i foreninger eller grupper, men som 
typisk foregår på egen hånd eller i uformelle grupperinger med 
familie eller venner.

Aalborg Kommune har undersøgt borgernes brug af naturom-
råder generelt i kommunen. Undersøgelsen viser, at Hammer 
Bakker er kommunens næstmest besøgte naturområde og at 
besøgene primært foretages i weekenden. (Undersøgelsen er 
udarbejdet af virksomheden Userneeds i 2017.)

Den typiske bruger (både i hverdagen og i weekenden) bruger 
området til at gå en tur (71 %). 19 % er der for at lufte hund, 
14 % er der for at samle svampe eller bær, 13 % ser på fugle 
eller andre dyr, mens 7 % er der for at motionere/løbe, og 7 % 
bruger området på cykel. Hammer Bakker er kendetegnet ved 
at være det område i undersøgelsen næst efter Lille Vildmose, 
hvor folk i overvejende grad besøger området med det formål 
at opleve naturen (59 % af respondenterne). 

Kommende brugere 
Det forventes, at Hammer Bakker i den kommende tid generelt 
vil tiltrække endnu flere brugere end i dag. Det skal ses i lyset 
af en overordnet tendens til et stigende naturforbrug blandt 
danskerne, men også i lyset af, at partnerskabet mellem Aal-
borg Kommune, Den Danske Naturfond og Dansk Botanisk 
Forening giver mulighed for udvidet adgang for offentligheden 
på et endnu større areal end hidtil. Dertil kommer, at naturgen-
opretningen vil betyde, at man vil kunne opleve en helt enestå-
ende natur i fremtiden, hvilket kan blive en attraktion for flere 
naturinteresserede.

Faciliteter som brugerne efterspørger
Brugerne efterspørger helt konkret følgende faciliteter:
• Vand 
• Toiletfaciliteter 
• Information f.eks. korttavler og lignende 
• Adgang til og overblik over ruter 
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Hvilke faciliteter, har du behov for, for at kunne skabe en god 
undervisningssituation i Hammer Bakker?

(angiv gerne flere svar)

Responses

En hytte der kan låses op og i, for ellers kan tingene ikke være i fred. Køb et gammelt sommerhus 
eller et par gamle containere, således der både er et inde- og et uderum. Uderummet kan være en 
bålplads. Ikke noget som kan ødelægges af unge, som keder sig. 

KOMMENTARER:

OPSUMMERING:
For at lærerne 
kan skabe en god 
undervisningssituation i 
Hammer Bakker har de 
brug for:

• Toiletter
• Vand
• Overdække med 

siddepladser
• Formidlingsmateriale 

om naturen
• Formidlingsmateriale 

om kulturhistorien

som de primære behov.

N=16
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Vi vil gerne spørge yderligere ind til opbevaring. Er du 
interesseret i opbevaringsmuligheder til forskelligt 

undervisningsudstyr (fx Insektglas, forstørrelsesglas, 
yogamåtter etc.) ude i Hammer Bakker?

Responses

• Snobrødspinde, håndvask med sæbe, et toilet. I Aalborg Øst har man sådan et hus med borde og stole 
inden for. Det skal være hyggeligt og som en skolestue. Udstoppede dyr, lupper, glas, måske gryder til over 
bålet. Det vigtigste af alt er en kontrollant, der tjekker, om der er ryddet pænt op efter brug. Er det rodet 
og ikke i orden, fungerer huset ikke.  

• Vi kan sagtens selv medbringe det. Materialerne bruges også i den daglige undervisning.  

• Gerne aflåst naturlokale med fx bestemmelsesnøgle/duge med billeder af flora og fauna i nærheden. 
Også gerne insektglas, lupper mm.  

• Aflåste bokse til træningsudstyr.

KOMMENTARER: N=16

OPSUMMERING:
Der kan spores et behov for aflåselig 
opbevaring, men det er kun halvdelen der 
efterspørger det. 

Der bør være et yderligere samarbejde 
med skolerne i den endelige udvikling af 
opbevaringsmulighederne, samt hvordan 
man organiserer brugen af stederne i forhold 
til opbevaring, oprydning, rengøring etc.
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BEHOV TIL UNDERVISNINGEN

Ja Nej
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80,00%

Er der brug for formidling af området i Hammer 
Bakker? Fx digital formidling eller fysisk skiltning om 

området naturkvaliteter eller kulturhistorie.

Responses

• Det kunne være godt, hvis jeg kunne finde materiale om fx landskabstyper og typer af planter og dyr, som jeg 
kan finde i Hammer Bakker.  

• Skilte med sjove anekdoter om stedet.  

• Den eksisterende QR-rute er super fin. Det kunne være rigtig godt med et sted, hvor eleverne kunne sidde 
og man kunne vise noget på en projektor, inden man skulle ud i området. Uanset om det er kultur, natur eller 
andet der skal formidles. 

• Det er motiverende for eleverne at kunne undersøge det, som de står midt i og kunne indhente viden om det. 

• Det lyder spændende. 

KOMMENTARER: N=16

OPSUMMERING:
Deltagerne i undersøgelsen udtrykker behov 
for formidling i området af naturkvaliteterne 
og kulturhistorien. Andre forslag til formidling i 
området:

• Info om landskabstyper
• Typer af planter og dyr som findes i 

Hammer Bakker
• Sjove anekdoter om området

Desuden er der et ønske om en projektor, som 
kan bruges til formidling uanset emnet.
 

”Det er motiverende for eleverne at kunne undersøge det, 
som de står midt i og kunne indhente viden om det.”

Målgruppeundersøgelse
 INDDRAGELSE AF SKOLERNE RUNDT OM HAMMER BAKKER

Leg, læring og Landsbyklyngens skoler
Landsbyklyngerne i Danmark er under pres for at bevare sine 
skoler. Den kommunale landdistriktspolitik i Aalborg støtter op 
om bevaringen af de 6 lokale landsbyskoler. Det er klyngens 
mål at sætte fokus på det særlige ved at vokse op som barn og 
gå på en landsbyskole, som ligger helt tæt ved et unikt natur-
område. ’Steder Vi Mødes’ projektet vil gerne forbedre mulig-
heder for leg og bevægelse og udnytte potentialet for at trække 
læringen ind i Hammer Bakker året rundt.

Derfor har projektet undersøgt skolernes brug af Hammer Bak-
ker som undervisningsrum. Størstedelen af deltagerne (88,8 %) 
i undersøgelsen bruger allerede i dag Hammer Bakker som et 
rum for undervisning. Dem, der ikke bruger Hammer Bakker i 
dag, siger, at de gerne vil bruge Hammer Bakker til undervis-
ning i fremtiden, hvis der kommer bedre undervisningsfacili-
teter. Der er derfor stor tilslutning til at bruge Hammer Bakker 
som lokation for undervisningen. 

Lærerne bruger i langt overvejende grad ofte at være ude i 
Hammer Bakker i undervisningsøjemed. 64 % siger, at de er 
der flere gange om året. Det er de lyse årstider, der trækker 
lærerne og eleverne ud i naturen. Sommer og forår scorer hø-
jest med 42,8 % og 35,7 %. Men deltagerne i undersøgelsen 
markerer også, at de bruger Hammer Bakker til undervisning 
hele året rundt. 

Ifølge lærerne har de primært brug for følgende for at kunne 
skabe en god undervisningssituation i Hammer Bakker: 
• Toiletter 
• Vand 
• Overdække med siddepladser 
• Formidlingsmateriale om naturen
• Formidlingsmateriale om kulturhistorien 

Ovenstående er integreret i projektet, krydret med forslag og 
behov fra læreren om aflåste opbevaringsmuligheder, mulighe-
den for at kunne lave en undervisningssituation med en projek-
tor, der kan udvide undervisningsmulighederne on site. 
Ifølge lærerne er Hammer Bakker et særlig godt sted til under-
visning om istidens landskab, Hærvejen, vikingernes historie 
og ikke mindst biodiversitet og til at udfolde sig i idræt. 

Dermed er Hammer Bakker og ”Steder Vi Mødes” med til at skabe nogle magiske 
og ret unikke rammer for Landsbyklyngens skoler og yngste medborgere – det er 

med til at gøre Hammer Bakker til et fælles mødested for alle byerne.
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Cyklister
Cykelturister, moun-
tainbikere, motions- 
og ’hygge’cyklister

VandrereFamilier
og børn

Enlige Seniorer Skoler

Eksisterende brugere

Unge Lokale 
institutioner:
(Kirker, Kriminalforsorgen, 
Special- bo- og dagtilbud)

• steder at mødes
• hænge ud
• ophold i kanten
• overblik og udsyn
• at blive set 
• bevægelsesruter
• aktivitet
• toilet/vand
• primitiv overnat-

ning 
• naturformidling for 

unge

• ophold 
• samlingssted
• toilet/vand
• tilgængelighed 

med ladcykel 
og barnevogn

• legeområde
• smuk natur
• korte bevægel-

sesruter
• destinationer
• naturformidling 

for børn

• ophold med 
udsigt

• information
• toilet/vand
• bevægelses-

ruter
• destinationer
• naturformidling

• ophold med 
udsigt

• information
• toilet/vand
• bevægelses-

ruter
• destinationer
• tilgængelighed
• naturformidling

• ophold
• primitiv overnat-

ning
• toilet/vand
• naturformidling
• bevægelses-

ruter
• destinationer
• tilgængelighed

• ophold
• primitiv overnat-

ning
• toilet/vand
• cykelholdeplads
• cykelpumpe
• cykelgrejbar 

med værktøj og 
mulighed for at 
hænge cyklen 
op

• naturformidling

• samlingssted
• ophold for en 

skoleklasse
• opbevaring
• bordplads
• strøm
• toilet/vand

• ophold og pau-
sested

• tilgængelighed
• toilet og vand
• steder at sam-

les til forskellige 
aktiviteter fx 
gudstjeneste 
eller gymnastik

Målgruppe og behov
 BRUGERNES BEHOV 

Organiserede friluftsbrugere: 
• Danmarks Naturfredningsforening 
• Dansk Ornitologisk Forening 
• Dansk Vandrelaug 
• DGI 
• Foreningen Vandtårnet i Hammer Bakker 
• Friluftsrådet 
• Hammer Bakker MTB 
• Hammer Bakker Runners 
• Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker 
• Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker 
• Lokale vandreklubber 
• Rideskoler 
• Spejdere 
• FDF
• Vodskov Motions Cykel Club 
• Aalborg Orienteringsklub 
• Aalborg Trail Builders

Selvorganiserede friluftsbrugere: 
• Cyklister 
• Fugleinteresserede 
• Geocaching 
• Hundeluftere bl.a. ved Hundeskoven 
• Børnefamilier på kælketure 
• Løbere 
• Naturfotografer 
• Natur- og planteinteresserede 
• Overnatning i shelters 
• Picnic 
• Rappelling ved Vandtårnet 
• Sanketure 
• Svampejagt 
• Vandrere



16

Delmål og program
Den samlede sum af ’steder vi mødes’, giver os det vi mangler i dag

Samlingssteder i pagt 
med naturen - benytter 
og beskytter 
Projektet ’Steder Vi Mø-
des’ etablerer samlings- 
og opholdssteder, som 
indrammer naturen og 
fremhæver, hvordan den 
kan bruges, sanses og 
opleves på en oplevel-
sesrig og nænsom måde.

NATUROPHOLDSSTEDER BEDRE FACILITETER NATURFORMIDLING BEDRE ADGANG – MINDSKE 
PRESSET PÅ NATUREN

’Steder Vi Mødes’ tilby-
der gode faciliteter, som 
udvider brugergruppen 
og forbedrer oplevel-
serne i naturen. Facilite-
ter tilpasses brugernes 
ønsker og omfatter op-
hold, overdækning, toilet, 
vandposter, bål, cyklisme, 
opbevaring (af natur-
formidlingsredskaber), 
strøm og bedre tilgænge-
lighed. 

Stederne er en del af 
Hammer Bakker infor-
mations-infrastruktur af 
infopunkter, som informe-
rer om naturen, om bevæ-
gelsesruterne videre ud i 
naturen og om forbindel-
se til de særlige natur- og 
kulturpunkter– f.eks. Pe-
bermosen, Tvillingehøje, 
Tinghøj, Konehøj/Horse-
høj og Hestedal.

Projektet nudger til blød tra-
fik gennem udnyttelse af de 
allerede eksisterende parke-
ringspladser og parkering i 
periferien af naturområdet. 
’Steder Vi Mødes’ forbedrer 
forhold for bløde trafikanter 
og understøtter at bevæ-
gelse i bakkernes foregår til 
fods og på cykel gennem 
etablering.
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Koncept - Steder vi mødes 
Hovedgreb

NATUREN SOM FÆLLES OMDREJNINGSPUNKT 

Det fælles grønne skatkammer udnytttes, som løfte-
stang for landsbyerne rundt om Hammer Bakker.
Respekt for naturen er vigtigst.
Tilgængelighed og forbedret adgang til naturen.
Naturformidling og fremhævelse de autentiske naturop-
levelser.
Forbedrede faciliteter for møder, læring og oplevelser i 
naturen.

DØRTÆRSKLEN TIL HAMMER BAKKER

Ankomst til naturen sker langs hovedfærdselsåren og 
i periferien. I denne zone krydses grænsen ind til na-
turområdet og her opstår møder mellem mennesker - i 
naturen. 

I denne zone omstiller man sig fysisk og mental på at 
indtræde i naturen, på at bevæge sig og agere på na-
turens præmisser og ’spilleregler’.

NETVÆRK AF MØDESTEDER 

Til sammen danner mødestederne et demokratisk net-
værk af naturoplevelsessteder, som imødekommer alle 
landsbyboerne hele vejen rundt om bakkerne og styr-
ker landsbyernes fællesskab omkring Hammer Bakker. 

Flere små intense oplevelsessteder styrker det nære 
forhold til naturen og understøtter øget respekt for og 
fordybelse i naturen.

Flere små steder aflaster presset på naturen.
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Netværk af stedbundne mødesteder
Hele naturområdet Hammer Bakker er den overordnede 
ramme omkring klyngens fællesskab. 

’Steder vi mødes’ placeres på tre udvalgte, forskelligar-
tede lokationer. Stederne udvikles med udgangspunkt i 
hvert sit stedbundne potentiale til en særlig destination 
og mødested, hvor klyngens beboere kan samles i og 
omkring naturen. De tre steder understøtter på hver sin 
måde et nært og stærkt forhold til naturen. De danner 
ramme om tre forskellige funktioner, stemninger og 
aktiviteter, som sammenlagt etablerer et bredt møde-
stedsnetværk af mangfoldige naturoplevelser i Hammer 
Bakker. 

Projektets tre steder har en indbyrdes sammenhæng 
og afhængighed, som etableres via et gennemgående 
visuelt udtryk og materialevalg et Hammer Bakker Ud-
tryk, som potentielt set kan videreudbygges over tid.
Stedernes differentierede stemning og programmering 
skaber tilsammen en bred og rummelig oplevelsesinfra-
struktur i hele Hammer Bakker. 
De tre steder beskrives ved:

Netværk af stedbundne mødesteder ’Steder vi mødes’
Tre særlige steder til tre forskellige oplevelser 

A. Porten til Hammer Bakker er placeret ud til 
hovedfærdselsåren Gennem Bakkerne i syd tæt ved 
vandreruter, mountainbikerute og kulturpunktet, Vand-
tårnet. 

Porten er et ’start og stop’ sted, som danner udgangs-
punkt for ruter og bevægelsesaktiviteter i Hammer 
Bakker. 

B. Arnestedet ligger midt i Hammer Bakker på en 
kendt og meget anvendt shelterplads. Stedet er ken-
detegnet ved en særlig smuk udsigt ud over et fredet 
overdrev. 
Arnestedet danner et centralt samlingssted for socialt 
samvær og arrangementer i naturen. Større grupper 
kan samles og opholde sig over længere tid hele året 
rundt. 

Arnestedet tilbyder læ, ophold for store grupper eller 
og flere mindre grupper. Bålsteder, brændeopbevaring, 
opbevaring af naturformidlingsredskaber og mulighed 
for at lukke af for vejrlig eller åbne helt op og trække 
naturen ind.

C. Fordybelsessteder på Kirkebakken i den nord-
vestlige stillezone på kanten af en nåletræsplantage, 
som under naturgenopretningsprojektet gendannes til 
naturområde. 
Fordybelsesstederne består af tre små bænke til fred-
sommeligt pauserum midt i den store natur.  Her er rum 
for at naturens foranderlighed kan sanses på nært hold. 
Det første punkt danner indgang og informerer om den 
omgivende natur og naturgenopretningsprojektet. Den 
næste bænk danner udsigtspunkt og ophold med læ 
og ryglæn, mens den tredje bænk leder videre til stinet-
værket, som fortsætter ind i bakkerne.

Benytte og beskytte naturen
De tre steder komplimenterer hinanden og opfordrer 
til at mødes på forskellige måder.  Samtidigt aflastes 
presset på naturen ved at sprede aktiviteter ud på flere 
mindre destinationer, som åbner op for brugen hele 
vejen rundt om Hammer Bakker – ligesom navnet på 
Landsbyklyngen anslår.
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Netværk af stedbundne mødesteder ’Steder vi mødes’
Tre særlige steder til tre forskellige oplevelser 
A - Startspunkt for udflugter, B- Centralt samlingssted og C- Fredeligt fordybelsesrum

C

C

Stille og fredesommeligt ophold 
for fordybelse og ro i naturen. 
Formidling af naturens foran-
derlighed og naturgenopret-
ningsprojektet

Centralt samlingssted for 
samvær og fællesskab omkring 
naturoplevelser. Faciliteter for 
samling, ophold og spisning i 
naturen.

Porten til bakkerne fra syd. 
Startsted og aktivt mødested 
på vej ind og ud af Hammer 
Bakker. Fokus på formidling af 
bakkernes ruter og destinati-
oner.

A

A
B

B

’Steder vi mødes’

SIGNATUR

Infopunkter

Hærvejsruter

Projektafgrænsning
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Et særligt Hammer Bakker udtryk
Gennemgående visuelt udtryk af enkle byggekomponenter 

LUKKET RAMMEKONSTRUKTION MED OVENLYS OG SKORSTEN
Rammekonstruktionen beklædes på tre sider, mens den fjerde side 
holdes åben mod udsigten.

Konstruktionen er åben i bunden og rammekonstruktionen står ned 
på terrænnet fastgjort i stolpebærere.

Ramme: Limtræ
Beklædning: Brændt træ
Aptering og inventar: Træ og ståldetaljer

B
PORTMOTIV  - ÅBEN RAMME
Rammekonstruktionen danner et åbent portmotiv med åbne  gavle, 
gennemkig og lukkede sider med indbygget opholdmøbel.

Rammen står ’løftet’ hen over skovbunden med skjult fundament 
under konstruktionen for at minimere indgrebet i terræn og natur.

Ramme: Limtræ
Beklædning: Brændt træ
Aptering og inventar: Træ og ståldetaljer

RAMMEN - BEKLÆDNINGEN - APTERINGEN 

Start- og slutsted for ruter ud i naturen Centralt samlingssted omkring ild og udsigt

A
ÅBEN RAMMEKONSTRUKTION - INDGANG, LÆBÆNK OG SOL-
BÆNK
Der etableres indgangsport ved at lade rammekonstruktionen 
markere lågen til naturgenopretningsområdet og etablere en lille 
bænk.  Området er indhegnet fordi der går kreaturer på alle natur-
genopretningsområderne.

Langs kanten af naturgenopretningsområdet løber en natursti og 
leder op til Læbænken, hvor en åben rammekonstruktion har vind-
afskærmende beklædning og skærmer ophold på bænken. 

Ramme: Limtræ
Beklædning: Brændt træ
Aptering og inventar: Træ og ståldetaljer

C

Ny adgang til og ophold i fredeligt naturområ-
de (naturgenopretningsområde)
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Et særligt Hammer Bakker udtryk
Gennemgående visuelt udtryk af enkle byggekomponenter 

”Projektets tre steder har en indbyrdes sammenhæng og afhængighed, som etableres via et gennemgående 
visuelt udtryk og materialevalg et Hammer Bakker Udtryk, som potentielt set kan videreudbygges over tid.
Stedernes differentierede stemning og programmering skaber tilsammen en bred og rummelig oplevelses-

infrastruktur i hele Hammer Bakker. “

Enkle robuste rammekonstruktioner. Et varmt og taktilt indre rum Beklædning af sorte trælister Trælister i brændt træ Integrerede møbler, bænk mellem rammerne
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videre ind i Hammer Bakker

Kriminal Forsorgen

Institution ”Special Grupperne”

VANDTÅRNET

mod Vodskov

Pitsvej
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Gennem Bakkerne

A | Porten til Hammer Bakker

A - Porten

vandresti

sti til vandtårnet

den grønne port under egetræerne

fredningslinje

offentlig parkering

P

P

FORUDSÆTNINGER
• Stedet er den naturlige ankomst 

fra syd.
• Hestestalden er bevaringsvær-

dig og anvendes i dag af 
Kriminalforsorgen til værksteder, 
opbevaring og overnatning til 
personale.

• Kriminalforsorgen ejer og an-
vender Hestestalden, men er 
indstillet på brugsretstilladelse 
til mødestedet.

• Der er et offentligt tilgængeligt 
toilet i hestestalden, som 
er åbent i dagstimerne for 
borgerne.

• Vandtårnet udvikles til kultur-
punkt i bakkerne

• Der er mulighed for parkering 
på offentlige p-pladser ved 
insistuionerne

BEHOV
• Der er behov for forbedrede 

faciliteter for læ, ly, ophold
• Der er behov for nem orient-

ering om ruter og aktiviteter i 
bakkerne

• Der er potentiale for støttepunkt 
til Vandtårnet

• Der er behov for tilgængelighed
• Vandpost
• Cykelparkering

NORD
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NORD

A | Porten til Hammer Bakker

STEDETS POTENTIALE

Hestestalden vender gavlen ud mod en åben græsfelt, 
et ankomstplateau inden passage gennem den grønne 
port

Vandreruten tæt ved leder ud i det smukke landskab Sti, der forbinder op til vandtårnet

Her er ankomsten til bakkerne fra syd. Der er 
potentiale for at etablere et åbent og inviterende 
”start-sted”, der ’vender’ ansigtet ud til ankomsten 
og vejen. Her er potentiale for et aktivt mødested 
og pauserum på vej ind og ud af Hammer Bakker. 
Ruterne starter her.

Stedet har potentiale for at skabe samspil med og 
relation til den eksisterende hestestald gennem 

Den grønne port under egetræerne leder videre til stier i bakkerne 
og til vandtårnet på bakketoppen
Lysningen foran hestestaldens gavl er et åbent mødested, der 
allerede er indtaget til ophold. Her kan man overskue ankomster fra 
forskellige retninger og det er derfor et oplagt mødested inden en 
fælles naturoplevelse

indramning og sammenhæng i materialevalg.
I hestestalden har Kriminalforsorgen værksteder og lejlig-
hed, samt et offentligt toilet. ’

Der er potentiale for at tilbyde gode faciliteter for læ, op-
holds, formidling og understøtte cyklisme i bakkerne.
”Vi mødes ved Porten”

’Porten’ er et vigtigt støttepunkt til Vandtårnet og guider 

til stien og formidler om aktiviteter i dette fantastiske 
formidlings- og oplevelsesprojekt, på bakketoppen 
lige nord for ’Porten’. 
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Et mødeted og en pause - på vej ud i bakker-
ne eller som afslutning på en frisk vandretur.
Udnyttelse af kanten til ophold og mødested 

Det naturlige mødested i lysningen ved svinget Samling af en gruppe og introduktion til vandring og oplevelser i 
bakkerne

A | Porten til Hammer Bakker

Funktion: Port til bakkerne, udgangspunkt for og mødested før ud-
flugter i bakkerne.

Facilitet: Overdækning læ og ly, ophold, toilet i hestestalden. Formid-
ling af bakkernes ruter og destinationer, kort og info, strøm, vandpost 
og cykel P.

Stemning: Åbenhed, samvær, fællesskab. Nye møder og møder på 
tværs. 

STEDETS FREMTIDIGE PROGRAMBRUGERE
Unge Vandrere

Familier og børn Cyklister

Enlige Skoler

Seniorer Lokale institutioner

Kirker, Motionsklubber, naturvejledning, Kirker

Brugere/aktiviteter: Op til ca 30 mennesker 
Porten til Hammer Bakker i syd er et start- og stop-sted, hvorfra 
vandrere, mountainbikere og familier bevæger sig videre ud i 
naturen. Eller det er et afslutningssted, hvor madpakken kan 
spises efter en god gåtur, mens oplevelserne drøftes. Her er 
der adgang for dem i kørestol, og her kan familier og uorga-
niserede og organiserede grupper samle sig. Ikke mindst kan 
skoleklasser lave et pitstop her og få en indføring i Hammer 
Bakker. Stedet skilter og formidler om aktiviteter i Vandtårnet.
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A | Porten til Hammer Bakker

PORTEN
- Ankomst til bakkerne

Kampesten
 - Porten til Hammer Bakker

Den grønne port under egene

Vandpost
rampe

Cykelparkering  
14 stk.

Eg
Eg

trådt sti forbinder til Vandtårnet og vandresti

Hestestalden

Kriminalforsorgen

Situationsplan 1:200

kote 42.5

kote 42.5

kote 50.0

kote 45.0

kote 45.0
kote 50.0

G
en

ne
m

 B
ak

ke
rn

e

Pitsvej

nord

ladestation til elcykler
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A | Porten til Hammer Bakker

kørestolsplads Bænk i 2 niveauer

vandpost

informationskort

cykelparkering,14 stk
ladestation til elcykler

grejbank med pumpe og cykelværktøj til reparation

rampe

Pitsvej

trin

ankomst

Kampesten ’
Porten til Hammer Bakker’

sti til vandtårnet og til vandrestiEgetræ

Egetræ

primær ankomstvej

Kriminalforsorgens værksteder 
og opbevaring på høloftet

Hestestalden

ophold på kanten

Gennem Bakkerne

indbygget langbænk med 16 siddepladser

indbygget langbænk med 12 siddepladser

åben facade
åben facade

gennemlyst opholdsrum

Plan 1:100

Trådt sti 
til Vandtår og vandresti

nord
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Plan 1:100

PORT 
Rammekonstruktionen danner et åbent portmotiv 
med åbne  gavle, gennemkig og lukkede sider med 
indbyggede bænke.
Portrammen står ’løftet’ hen over skovbunden med 
skjult fundament under konstruktionen for at mini-
mere indgrebet i terræn og natur og for at give et let 
og præcist udtryk i kontrast til naturen

A

A | Porten til Hammer Bakker

Informationskort over 
ruter  og faciliteter

Cykelparkering

Løftet over terræn

Siddehøjde på kant

Tilgængelighed via 
rampe

Hylde til foldere med 
aktivitetsruter

Strøm til fx projektor/
telefon opladning

Mulighed for at rulle lærred ned 
ved  anvendelse af projektor

Gennemlyst rum med lys ind forfra og bagfra

Indramning af hestestaldens gavlmotiv

Vandpost

Synlig rammekonstruktion

Bænke i 2 niveauer med 16/32 siddepladserAnkomst
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Opstalt 1:100 - vest

Port- pavillonen er ’løftet’ og ’står på fødder ’hen over skovbunden.
Kanten kan udnyttes til uformelt ophold, ’mens man venter’.

Den eksisterende 
gavl bliver indrammet

Ophold i 2 niveauer

Ophold på kanten Trappe

Ramme

Rampe

Pitsvej

Cykelparkering 
14. stk

A | Porten til Hammer Bakker
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A | Porten til Hammer Bakker
Opstalt 1:100 - syd

Rampe

Afstand til Hestestalden 2 meter

Listebeklædning VandpostSti Ophold på kanten



30

A | Porten til Hammer Bakker

Visualisering af ’Porten’. Enkelt og diskret udtryk indskriver ’Porten’ i sine omgivelser ved at lade naturen stå frem som den egentlige attraktion. 



31

Der skabes samspil med hestestalden gennem i en tidssvarende fortolkning af den sorte træbelædning og samme taghældning, 
samt indramning af det fine gavlmotiv fra vejen.

A | Porten til Hammer Bakker
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B | Arnestedet - Shelterpladsen

B - Arnestedet - samlingssted

fredet overdrev

det lange kig ud over det smukke landskab

Forbindelse til  
Gennem Bakkerne

NORD

vandresti

terræn lavning

skråning

Hærvejsruten
cykel og vandrerute

Shelterpladsen ’putter’ sig i en lavning og det åbne landskab 
rejser sig og danner et flot kig fra pladsen

multtoilet

Erstatter eksisterende nedslidte bålhytte

shelter

sheltershelter
shelter vand

affald

FORUDSÆTNINGER
• Shelterpladsen er centralt 

placeret i Hammer Bakker og 
tilgængelig fra alle retninger.

• Den er et kendt og anvendt 
sted for rigitg mange lokale 
brugere og har et stort socialt 
potentiale som fælles sam-
lingssted, et potentiale, der 
kan styrkes og udvides til at 
imødekomme flere forskellige 
brugere. 

• Den eksisterende bålhytte er 
desværre allerede nedslidt af 
råd i træet og der er behov for 
at opgradere den. 

• Shelterpladsen ligger i fredet 
område, derfor skal grebet 
forholde sig til eksisterende 
omfang af bålhyttens funda-
ment. 

• Der er et eksisterende muld-
toilet, og en vandpost på 
pladsen.

• Hærvejsruten går forbi
• Der er parkering lang Gennem 

Bakkerne lidt nord for shelter-
pladsen

BEHOV
• Bålhytten gentænkes,  så den 

”kan noget mere” i forhold til 
at samles forskellige størrelser 
af fællesskaber, naturformid-
ling, 

• Et velfaciliteret pitstop for 
lokale og besøgende van-
drere og cyklister - også på 
Hærvejen. 

• De smukke landskabelige 
omgivelser iscenesættes

• Muldtoilettet opgraderes
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NORD

B |Arnestedet - Shelterpladsen Centralt samlingssted for samvær omkring autentiske naturoplevelser

STEDETS POTENTIALE
Shelterpladsens centrale placering i bakkerne er 
tilgængelig for alle. Stedet er kendt og brugt og der er 
derfor potentiale for at bygge videre på et velfunge-
rende og veletableret sted i lokalsamfundet.

De gode eksisterende fællesskaber, som allerede 
knytter sig til stedet skal understøttes, men stedet skal 
udvides med bedre facliteter, som tiltrækker flere og 
andre brugere og udvider sæsonnen til helårsbrug.

Bålhytten skal kunne meget MERE end blot end bål-

plads. Der er potentiale for at udvikle et centralt samlings-
sted for hele klyngen og for samvær omkring autentiske 
naturoplevelser.

At samles omkring bålstedet har mennesker gjort altid. Det 
er fællesskabets arnested. 

Der er behov for afskærmning for vinden, gode op-
holdsmuligheder, og faciliteter som forbedrer den gode 
oplevelse af at samles.

Det smukke landskab taler for sig selv, det bør indram-
mes og iscenesættes. 

Landskabet er et særligt smukt og fredet overdrev, bo-
sted for truede arter og med mange stier forbinder ud 
i naturen. Denne natur og forbindelser til mangfoldige 
naturoplevelser skal stedet koble og informere om og 
henvise til.

Hærvejen går forbi shelterpladsen og det er oplagt at 
etablere et godt pitstop  også for vandrere og cyklister 
på denne rute.
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B | Arnestedet - Shelterpladsen

Skab brug året rundt gennem fleksibel afskærmning, som kan lukkes 
eller åbnes op imod naturen

Lad naturen være det spektakulære, indramme det smukke kigÅbenhed mod udsigten - skærmning og læ for vestenvind

Funktion: 
Centralt samlingssted for samvær omkring autentiske naturoplevelser. 
Formidlings- og naturoplevelsesrum
Indramning af himlen og lysindfald 
Åbenhed mod udsigten - skærmning og læ for vestenvind
Facilitet: 
Ophold og flere siddepladser og mulighed for både mindre og større 
samlinger, ryglæn, overdækning, bålplads, bordplads, og opbeva-
ringsplads til naturformidlingsredskaber, cykelrasteplads - cykelpar-
kering og afslapning, vindafskærmning og mulighed for at åbne og 
aflukke efter behov og vejr

STEDETS PROGRAMBRUGERE
Unge

Vandrere

Familier og børn

Cyklister

Enlige

Skoler

Seniorer

Lokale institutioner

Private arrangementer/
naturarrangement

Stemning: 
Samvær og åbenhed. 
Brugere: 
ca 20 mennesker – Stedet hvor grupper slår lejr og opholder sig 
over længere tid hele året. Store grupper eller mindre grupper, 
og fokus på samvær og fællesskab omkring bålet med en af de 
smukkeste udsigter i Hammer Bakker. 
Familier eller vennegrupper på tur og udflugt eller skoleklasser i 
undervisning. Vandrere og cyklister, samt naturentusiaster laver 
pitstop. Muligheder for udendørs gudstjenester og rasteplads for 
pilgrimsvandere
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B | Arnestedet - Shelterpladsen

Visualisering af ’’Arnestedet. 
Den åbne gavl koncentrerer husets retning og den besøgendes blik mod det dybe kig ud gennem landskabet. 
Facaden kan åbnes op og muliggører brug både indefra og udefra i en varm og aktiv situation på shelterpladsen. I blæst og regn lukkes facaden af og der rettes fokus omkring det varme bål og det indre fællesskab.

”At samles omkring bålstedet har mennesker gjort altid. 
Det er fællesskabets arnested.” 
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B | Arnestedet - Shelterpladsen

afskærmning mod vest

ARNESTEDET

hjulspor

Hærvejen

Ankomst til shelterpladsen

Toilet

Terrænskråning

Grejbank til cykelreperation

Åben mod landskabet

Plan 1:200

Nord

Arnestedet er et vigtigt og centralt samlingsrum, der markerer sig som et særligt element og er pladsens omdrejningspunkt

Sigtelinje

Strøm

Sigtelinje

Eksisterende  
shelter

Eksisterende  
shelter

Eksisterende  
Bålplads

Eksisterende  
shelter

Eksisterende  
shelter

Cykelholdeplads

bevæge/opholdszone

ankomstzone

Bål og spisning

ladestation til elcykler

Eksisterende vandpost
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Plan 1:100

Bålsted

Eksisterende 
Bålsted

Bålsted

BænkKørestolsplads

Bænk

Eksisterende shelter

Eksisterende shelter

Eksisterende shelter

Eksisterende shelter

Skorstensåbning

Bænk - kan foldes sammen

Bord - kan bruges fra begge sider

Aflåselig opbevaring i bord
Strøm

Eksisterende vandpost

Åben mod udsigt

muligt aflukke med tekstilvindafskærmning

Afskærmning for vinden

Amkomstzone

Bevægelse/ophold

B | Arnestedet - Shelterpladsen

Nord
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B | Arnestedet - Shelterpladsen

LUKKET RAMMEKONSTRUKTION MED ÅBNING MOD NATUREN OG FLEKSIBEL FACADE
Rammekonstruktionen beklædes på tre sider, mens den fjerde side holdes åben mod udsigten. 
Udsigtsåbningen kan lukkes med integreret tekstil vindafskærmning.

Konstruktionen er åben i bunden og rammekonstruktionen står ned på terrænnet fastgjort i 
stolpebærere.

Facaden kan åbnes op hele vejen rundt for at skabe fuld kontakt med omgivelserne når brugen 
og vejret tillader det.

udsigt

Facaden åbnes opFacaden lukkes og skærmer for vind og vejr

udsigt

B

2 personer
Placerer sig i den lille 
cirkel, med kig til himlen 
gennem vinduet i taget. 

Lille gruppe 8-10 per-
soner
Placerer sig rund om 
bålet i den lille cirkel.

Større gruppe - 25 per-
soner
Dette kan fx være en 
skoleklasse i en læreings-
situation. Her placerer 
personerne sig rundt i den 
store cirkel. 
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B | Arnestedet - Shelterpladsen

Bordet kan 
bruges fra begge 
sider

Plads til kørestols-
brugere omkring 

Åben rammekonstruktion, åben 
mod udsigten

Brændeopbevaring under 

En mindre gruppe, der besøger ’Arnestedet’ kan opholde sig 
omkring bålet i den ’indre cirkel’. Her vil der også være udsyn til 
himmel gennem gavlåbningen mod landskabet.

En større gruppe kan tage ophold på bænkene  hele vejen rundt 
langs kanten af huset.

Konstruktionen kan åbnes op og 
bænken kan bruges fra begge sider

Konstruktionen lukkes af og facaden 
danner ryglæn og klimaskærm
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B | Arnestedet - Shelterpladsen

Kig op

Passage langs

Indgang

Langt kig ud over landskabet Kig igennem ’Arnestedet’ fra shelter

Aflukkelig facade

Opstalt fra øst 1:100
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B | Arnestedet - Shelterpladsen
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C | Fordybelsessteder - Naturgenopretning ved Kirkebakken

SULSTED KIRKE

SKOVRIDDERGÅRDEN

Mod Hammer Bakker

Mod Sulsted

sti forbinder videre 
ind i bakkerne

sti

sti

sti

NATURGENOPRETNINGSOMRÅDE

Færist

kt. 32.0

kt. 44.5

kt. 26.0

Blandet skov

SPEJDERHYTTE LÆBÆNK

SOLBÆNK

INDGANG INFOPUNKT OG 
PARKERING

FORUDSÆTNINGER
Den nuværende plantage omdannes, som 
en del af naturgenopretningen til naturom-
råder. Nåletræerne fældes og naturen gror 
op som selvsået ny natur. Det er et historisk 
projekt, en dramatisk forandringsproces for 
området, som har et stort formidlingspo-
tentiale.

Området ligger i den nordvestlige periferi af 
Hammer Bakker i den fredelige zone i nær-
heden af Sulsted Kirke og spejderhytten. I 
denne del af bakkerne er der potentiale for 
at skabe bedre adgang til den fredelig del af 
naturen og etablere bedre faciliteter ophold 
i og formidling af natur og særligt fokus på 
naturens foranderlighed.

Nord
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Ankomst gennem sti i  
skovbæltet

Kanten mellem plantagen og naturen

Naturen åbner sig - ankomst til det fredelige naturområde, kanten mellem 
plantage og natur

Høje skovfyr troner over skoven Udsyn over naturgenopretningsområdet med eksisterende 
natur i kanten

C | Fordybelsessteder - Naturgenopretning ved Kirkebakken

STEDETS POTENTIALE
Potentiale for at skabe tilgængelighed til et 
særligt, fredeligt og nyt naturområde i bakker-
ne.

Potentiale for at etablere mindre, stille op-
holdsmuligheder, hvor man kan nyde naturen 
og følge naturens gang over året og gennem 

genopretningsprocessen.

Fokus på nænsomhed, enkelthed og stilhed, 
iscenesættelse af naturen 

Der er potentiale for at markere indgangen til 
naturgenopretningsområdet og fremhæve kanten 

mellem den nuværende nåletræsplantage og den 
eksisterende natur - og skabe en fortælling om 
naturens foranderlighed og grænsen mellem ’ny’ 
og ’gammel’ natur. 
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STEDETS PROGRAMBRUGERE
Funktion: 
Tre små natursteder for fordybelse og formidling af foranderligheden i 
Hammer Bakkers natur og naturgenopretning. 

Facilitet: 
Indgangslåge, læbænk med vindskærm, solbænk. En port med 
bænk og låge, en vindafskærmning med integreret bænk og en 
bænk orienteret mod syd.

Stemning: 
Fred, fordybelse, sansebevidsthed, stilhed til at lytte til naturens lyde 

Ophold i landskabet med ro og fordybelse i natu-
ren

Naturmaterialer og enkelthed. Overdækning giver læ og retning mod udsigten

C | Fordybelsessteder - Naturgenopretning ved Kirkebakken

Kirken og dens brugere

Hundelufter

Vandrere

Enlige

Spejdere

Ornitolog/naturentuisiast

Motionist

Seniorer

Unge

eller rolig samtale.

Brugere: 
2-8 mennesker. Rum for ro, fordybelse og indsigt. Her er der mulig-
hed for ophold for få mennesker, for her er der fokus på stilhed og 
at dvæle ved naturen. Måske er stedet særligt målrettet det ældre 
segment, men alle kan jo have behov for en kunstpause – og det er 
dette sted oplagt til. 
Hundeluftere, pausested for cykelmotionist, lokale på gåtur, kæreste-
par, mindre spejdergrupper vil benytte dette åndehul. Kirkens bruge-
re vil også søge herhen efter en samtale i kirken for at samle tankerne 
i fredelige omgivelser, fotosted for brudeparrret.
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Situationsplan 1:2000- eksisterende beplantning inden naturgenopretning

1_INDGANG - port, låge og lille bænk

2_LÆBÆNK - vindskærm og bænk

3_SOLBÆNK 
- bænk i solen markerer forbindelse til 
stinetværk videre ind i Hammer Bakker

Spejderhytte

sti

sti

stisti

Sulsted Kirke

Sulsted Kirkevej

Hammerhusvej

Brandths Plantagevej

NATURGENOPRETNINGSOMRÅDE

kote 35.0

kote 44.5

kote 32.0

kote 26.5

Blandet skov med skovfyr

bøg

Eg

Vådområde

Ankomst

Infopunkt og 
parkering

Blandet skov

Nord

C | Fordybelsessteder - Naturgenopretning ved Kirkebakken
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C | Fordybelsessteder - Naturgenopretning ved Kirkebakken

Fra læbænken forbinder stien videre langs kanten og i punktet,  hvor 
stien løber ud gennem hegnet og forbinder til det eksisterende sti-
netværk markeres stedet med en bænk placeret i aftensolen natur-
genopretningarealet.

1_INDGANG - port, låge og lille bænk 2_LÆBÆNK - vindskærm og bænk 3_SOLBÆNK 
- bænk i solen markerer forbindelse til stinetværk 
videre ind i Hammer Bakker

Der etableres indgangsport ved lågen til naturgenopretningsområ-
det, ved at lade rammekonstruktionen markere lågen og etablere en 
lille bænk.  

Langs kanten af naturgenopretningsområdet løber en trådt gr-
enknust sti og leder op til Læbænken, hvor en åben rammekon-
struktion har vindafskærmende beklædning og skærmer ophold på 
bænken. Her er formidling om naturgenopretningen og naturen i 
Hammer Bakker. 
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C | Fordybelsessteder - Naturgenopretning ved Kirkebakken

Kanten af naturgenopretningsområdet fremhæves med sti mellem porten og læbænken

INDGANGEN

LÆBÆNKEN

Snit 1:500
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C | Fordybelsessteder - Naturgenopretning ved Kirkebakken

Indgang til stofprløbet ved naturgenopretningsområdet
Snit 1:100
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C | Fordybelsessteder - Naturgenopretning ved Kirkebakken

Læbænk med vindafskærmning og sti videre ud i bakkerne
Snit 1:100
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C | Fordybelsessteder - Naturgenopretning ved Kirkebakken

UDSIGT TIL NATURGENOPRETNINGEN
På læbænken kan der tages et hvil på gåturen. Her kan tankerne vandre og flyve frit.



51

C | Fordybelsessteder - Naturgenopretning ved Kirkebakken

UDSIGT TIL NATURGENOPRETNINGEN
På læbænken kan den nusgerrige vandre eller den lille gruppe stoppe op, og følge med i udviklingen af naturgenopretningen. 
Dette vil over tid omkring 8-10 år udvikle sig til igen at blive et naturområde
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MILEPÆLE
Overordnet tidsplan

DISPOSITIONSFORSLAG

FONDSSØGNING

JAN MAR APR JUNIDEC

2021 2022

AUG NOV JAN JUNI

PROJEKTFORSLAG

UDBUDSPROJEKT

PROJEKTERINGSKITSEFORSLAG UDFØRELSEUDBUD IBRUGTAGNING

UDBUD
FAGTILSYN/PROJEKTOPFØLGNING

UDFØRELSE

INDVIELSE
1. SPADESTIK

OFFENTLIGGØRELSE
KONTRAKT

MYNDIGHEDSPROJEKT
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ÅRET RUNDT I HAMMER BAKKER
Aktivitetskalender

20232022

FEBRUAR MARTS APRILJUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR

INDVIELSE

SIDSTE SKOLEDAG

DAGPLEJE LEGESTUE

SVAMPETUR

SOMMERFUGLEVANDRING

NYTÅRSLØB

KÆLKEBAKKE VED VANDTÅRNET

NATURGENOPRETNINGSTUR MTB LØB

ÆBLESKIVER OVER BÅL (JULEHJÆLP)

JULETUR MED NATURVEJLEDEREN DYRESPOR I SKOVEN
BUKKEBRØL TUR

MÅNEVANDRING

SKOVDUEPARRING

STJERNEHIMMELTUR

BYFESTSANKT HANS

MADMARKED

PLANTEDAGE I HAMMER BAKKER

PLANTE OG INSEKTVANDRING MED NATURVEJLEDER

GRILLAFTENVED BÅLHYTTEN

SPEJDERSTÆVNE
UDFORDRINGSBANE

O-LØB I MØDESTEDET
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Budget og ansøgt støttebeløb 

RÅDGIVER YDELSER
Rådgivningen omfatter samtlige arkitekt- og ingeniørarbejder 
i forbindelse med projektudvikling og etablering af tre delpro-
jekter under det samlede projekt ’Steder Vi Mødes i Hammer 
Bakker’.Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012

De tre delprojekter er:
• Porten
• Arnestedet
• Fordybelsessteder, 3 mindre steder

Rådgivningen omfatter jf .Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Plan-
lægning 2012

Projekteringsledelse
Rådgivningen omfatter: 
- tid
- økonomi 
- kvalitet/kvalitetssikring 
- kommunikation.

Arkitektydelser
Rådgivningen omfatter projektering i faserne:
- dispositionsforslag
- projektforslag
- myndighedsprojekt
- hovedprojekt
- projektopfølgning

Samt 
- byggeledelse
- aflevering
- fagtilsyn

Udbudsform afklares i projektforslaget

Ingeniørydelser
Rådgivningen omfatter 
- statisk rådgivning
- brandrådgivning 
-1 fagtilsyn

Steder Vi Mødes i Hammer Bakker

Revisionsdato:
ENTREPRISEUDGIFTER
Porten ‐ Gennem Bakkerne 823.500
Arnestedet ‐ Shelterpladsen 1.133.400
Fordybelsessteder ‐ Kirkebakken 273.500

Sum 2.230.400
Byggeplads 10,00% 223.040
ENTREPRISEUDGIFTER 2.453.440

RISIKO & UFO
Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger 2,00% 49.069
Entreprise, uforudsete udgifter (UFO) 15,00% 368.016
RISIKO & UFO 417.085
ENTREPRISEUDGIFTER inkl. RISIKO & UFO 2.870.525

RÅDGIVNINGSUDGIFTER
Projekteringsledelse 10% 52.504
Arkitektrådgivning  inkl byggeledelse og fagtilsyn* 63% 330.773
Ingeniørrådgivning (statik‐ og brandrådgivning) ** 19% 99.757
Rådgivning, Risiko og UFO 8% 42.003

RÅDGIVNINGSUDGIFTER inkl. RISIKO & UFO 525.036
DEN ØKONOMISKE RAMME 3.395.561

BYGHERRE OMKOSTNINGER 
Digital opmålingsgrundlag 30.000
Revision 13.000
Forundersøgelse, geotekniske undersøgelser mv. 25.000
Byggetilladelser (Porten) 10.000
Forsikringer 11.000
Tilslutningsafgift 50.000
BYGHERRE OMKOSTNINGER Inkl. RISIKO OG UFO 139.000

DET SAMEDE BUDGET i alt ekskl. Moms 3.534.561
DET SAMLEDE BUDGET i alt inkl. Moms 4.418.000

Ansøgt støttebeløb fra Mødesteds puljen 50,00% 2.209.000
Selvfinansiering 50,00% 2.209.000

RÅDGIVNINGSUDGIFTER AFKLARINGS‐ og SKITSEFASE 203.000
Interessent‐ og brugerinddragelse, placering, programmering og skitsering

Samlet økonomisk ramme

Skitse

26.11.2020
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Anlægsoverslag - Porten

Porten

Dato 26.11.2020

Materiale m² stk. lbm. sum enhedspris I alt

Jordarbejder 10.000      10.000     

m² stk. lbm. sum enhedspris I alt

Bærende konstruktioner 1                230.400   230.400  

Facade beklædning inkl opbygning 1                201.600   201.600  

Inventar og aptering 1                144.000   144.000  

Frøblanding til genetablering af græs efter byggeplads 90              100           9.000       

Grejbank med minicykelværksted 1                30.000      30.000     

Rampe 11              4.500        49.500     

Elarbejder 1                30.000      30.000     

Vandpost 1 50.000      50.000     

Skilte og information 50.000      50.000     

Cykelparkering 14              2.000        28.000     

I alt ex moms 823.500  
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Anlægsoverslag-  Arnestedet

Arnestedet

Dato  26.11.2020

Materiale m² stk. lbm. sum enhedspris I alt

Rydning og bortskaffelse 1                75.000      75.000        

Jordarbejder 1                10.000      10.000        

m² stk. lbm. sum enhedspris I alt

Bærende konstruktioner 1                266.400   266.400     

Facade beklædning inkl opbygning 1                111.000   111.000     

Facadeløsning med døre 22             10.000      220.000     

Inventar og aptering 1                111.000   111.000     

Frøblanding til genetablering af græs efter byggeplads 200           100           20.000        

Integreret tekstil vindafskærmning i gavl inkl ophæng 1                40.000      40.000        

Elarbejder 1 30.000      30.000        

Naturtoilet inkl listefacade som arnestedet 1 200.000   200.000     

Skilte og information 1 50.000      50.000        

Cykelparkering 10             2.000        20.000        

I alt ex moms 1.133.400  
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Anlægsoverslag-  Fordybelsessteder

Fordybelsessteder

Dato: 26.11.2020

Materiale m² stk. lbm. sum enhedspris I alt

Bærende konstruktioner 1               49.400            49.400              

Facade beklædning inkl opbygning 1               43.225            43.225              

Inventar og aptering 1               30.875            30.875              

Strøm 1               30.000            30.000              

Vand 1               50.000            50.000              

Skilte og information 1 50.000            50.000              

Cykelparkering 10              2.000               20.000              

I alt ex moms 273.500            

Prisen tager højde for svært tilgængelig byggeplads i naturområde
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Finansieringsplan

Finansieringsplan for ”Steder vi mødes”
Som det fremgår af anlægsoverslaget for klyngeprojektet 
”Steder vi mødes” budgetteret til 4.418.000 kr., som vi forventer 
bliver finansieret med 50% projektstøtte fra Realdania og Loka-
le og Anlægsfonden eller med 2.209.000 kr. 

De resterende 50 % af anlægsudgifterne vil blive søgt finansie-
ret via følgende fonde: 

• Spar Nord Fonden - 400.000 kr

• Obelske Familiefond - 400.000 kr

• Nordea Fonden- 400.000 kr

• Friluftsrådet - 200.000

• Aalborg Kommune - 809.000 kr

Foruden førnævnte fondsfinansiering har Aalborg Kommune 
tilkendegivet, at man ligeledes indgår med nødvendig medfi-
nansiering. 

Med ovennævnte er det klyngesamarbejdet Rundt om Hammer 
Bakker’s opfattelse, at der er sandsynliggjort en handlingsori-
enteret og realistisk finansieringsplan for udviklingsprojektet 
”Steder vi mødes”. Det skal endvidere bemærkes, at det for 
projektansøger Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker vil 
være en forudsætning for projektstart, at den samlede finansie-
ringsplan er synliggjort og dokumenteret. 
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Driftsbudget

Projektet driftes af Aalborg Kommune. Der anslås årligt drifts-
budget. og budgettet forventes endeligt godkendt af kommunen 
snarligt.

Driftsbudget 
Samlede anslåede årlige driftsomkostninger 150.000 kr.

Drifts- og vedligeholdelsesbeskrivelserne henviser til publika-
tionen ’Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015’ 
(KDGO15) udgivet af Institut for Geovidenskab og Naturforvalt-
ning, Københavns Universitet.

Pavillonner og trækonstruktioner
Driftes i henhold til KDGO15 side 63 vedrørende ’Øvrige Bygvær-
ker ’

Inventar
Driftes i henhold til KDGO15 side 64 vedrørende ’Udstyr’

Bænke
Mindre overdækninger
Cykelparkering
Opbevaringskabe
Bålsteder

Installationer
Vandpost
Eludtag, ladestation til elcykel




