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Kontekst
Bølgepladsens udformning tager udgangspunkt i sin 
placering ved kysten og forholder sig til sine omgivelser, 
både i form af materialitet og i sin formgivning, med refe-
rencer til og respekt for kystlandskabet som den indskri-
ver sig i.

Overordnet koncept
Projektets overordnede koncept tager udgangspunkt i 
bølgeformen der er skabt udfra fibonacci-talrækken som 
bygger på det gyldne snit. Denne spiralform som op-
træder flere steder i naturen, f.eks. konkylier, planter og 
bølger, og vil i denne sammenhæng optræde som et va-
retegn for Ferring og Bovbjerg i form af en landskabsbear-
bejdning der indskriver sig i det omkringlæggende. 

Program og funktion
Bølgens form udgør en optimal ramme for de program-
mer og funktioner der skal være på pladsen. 
I den bredeste del af bølgen vil der være plads til parking, 
mens det ved bølgens indsnævring overgår til fx. handi-
cap parkering, food truck og cykelparkering.
Bølgenpladsen rummer desuden en indre bølge i form af 
”Bølgebakken” der er med til at afskræme for biltrafik og 
parkering, og bidrager til en mere intim sfærer omkring 
food truck parkering og Jan Søndergaard musséet.

Bølgepladsen er desuden forbundet til stien langs kysten. 
Imellem kyststien og bølgepladsen finder man forskellige 
pauserum som fx naturlegeplads og picnic område, der 
ligger sig ind i landskabet med sine naturlige elementer 
der danner ramme for ophold og leg.
Længst mod vandet ved kanten af klinten finder man en 
udkigspost der er gjort tilgængelig for gangbesværede.

ET NYT MØDESTED VED VESTERHAVET
BØLGEPLADSEN, FERRING.
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BØLGEPLADSEN
KYSTLANDSKAB OG NATURLIGE  MATERIALER

Situationsplan
1:500

Bølgepladsens form er som nævnt skabt udfra fibonacci-talrækken, der optræder utallige 
steder i naturen som spiralformede fraktaler. I denne sammenhæng vil formen, udover at 
denne ramme for pladsens funktioner også optræde som et varetegn, der både viser sig i 
øjenhøjde og fra himlen, hvis man f.eks. er paraglider.

Projektet er generelt bestående af udelukkende naturlige materialer.

F.eks. vil bølgepladsens ydre form være afgrænset af kampesten i forskellige størrelser som 
elementer, der kan danne ramme for leg og ophold, og som samtidig rummer en historie 
om/reference til ”stenstrøninger”  fra før jorden blev dyrket, hvor stenene lå spredt som da 
isen trak sig tilbage fra landet. Disse stenstrøninger optræder desuden som  særlige ele-
menter i naturlegepladsen, der lægger sig op ad Bølgepladsen.

Bølgeform inskriver sig i Fibonacci spiral

Referencer - form og materialer:

Robert Smithson , Spiral Jetty 1970

Kontekst fotos - Materiale-referencer
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Bølgebakken
1:100
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BØLGEBAKKEN

Bølgebakken er placeret centralt på den store bølgeplads, 
som det første man møder ved ankomst til stedet.
Den fungere som et afskærmende element mellem vej, 
parkeringsplads og området mod Jens Søndergaards mu-
seum. 

Ligesom selve Bølgepladsen, snor Bakken sig som en bøl-
ge, formet efter fibonacci-talrækken, og stiger gradvist i 
højden efterhånden som man bevæger sig rundt og op.
Fra bakken vil der være mulighed for at få udsyn og danne 
sig et overblik over pladsen, og den vil ligeledes lægge 
op til leg for børn og voksne der inviteres til at løbe op 
og ned af bakken, som man genkender det fra de store 
klitter. 

Ved indersiden af Bølgebakken er der placeret cykelpar-
kering til ca. 10-15 cykler. 

Beplantning:
Volden plantes med blandede græsser og planter, der er 
karakterisitisk for kystlandskabet. F.eks. Sandhjælme, Ma-
rehalm og Sand-star (se bilag med planteforslag).
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Naturlegeplads
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NATURLEGEPLADSEN

Naturlegepladsen er udført som en bakke med grøn be-
plantning og en dal fyldt med sand, der i snittet tilsam-
men formes som en bølge der skyller ind mod land.

På Naturlegepladsen og den lille vold ved picnic-arealet 
placeres massive stykker træ der lægger sig ind i land-
skabet, som reference til drivtømmer og de eksisterende 
trætrapper, der leder ned til stranden gennem klitterne, 
hvor trinnene forsvinder i sandet.
Disse elementer har til formål at skabe varierede terras-
seringer/trapper i landskabet, som lægger op til leg og 
ophold.
Ligeledes placeres forskellige store kampesten på kanten 
af ”dalen” som led i det samlede ”natur-legelandskab.”

Beplantning:
Volden plantes med blandede græsser og planter, som  
genetablere den eksisterende naturlige beplantning. 
F.eks. Følfod, Gåsepotentil, kokleare, Strand og Lancet Vej-
bred, Hare kløver (se bilag med planteforslag).

Længdesnit 1:100
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Plan
1:200
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BELÆGNINGSPLAN
Beskrivelse/mængder

Grus
ca. 1.300 m2

(eksisterende parkeringsplads ca 1400 m2 grus, kan delvist genbruges)

Stenmel
ca. 380 m2

Jordvold, græs/lyng
Bølgebakke ca. 125 m3, Legeplads ca. 100m3

= samlet ca. 225m3 (inkl overskudsjord og grus fra anlægsarbejdet)

”Naturlige stier” gennem beplantningen. Grus/sand
ca. 110 m2

Massivt ubehandlet træ
ca. 11 stk. sveller i variende længder L3000-4000mm

Natursten (varierende størrelser)
ca. 65 stk. (inkl eksisterende sten på pladsen som genbruges)

Sand
Ca. 8 m3

Eftersom der allerede er anlagt grus-parkingplads på ste-
det påregnes det at den eksisterende grus bibeholdes og 
den ydre afgrænsning/form på pladsen tildannes til det 
nye projekt.
Der må påregnes en mindre mængde nyt grus tilført, for 
at etablere pladsens nye form, samt reperation af huller.

Jordvoldende (Bølgebakken, naturlegepladsen og den 
lille vold ved picnic-arealet) opbygges hovedsageligt af 
overskudsjord og grus fra anlægsarbejderne med det nye 
projekt. 
Hertil afsluttes med et muldlag til beplantning i henhold 
til plantelevarandør.

Stier og handicap-plads anlægges i stenmel eller asfalt for 
at sikre tilgængelighed.



PLANTEFORSLAG
Bilag 1. 

Bølgebakken

• Sandhjælme
• Marehalm
• Sand-star
• Sand-skæg
• Vellugtende Gulaks
• Blød eller Liggende Hejre
• Strand Fladbælg
• Muse Vikke
• Gul Snerre

Naturlegepladsen

• Følfod
• Gåsepotentil
• Kokleare
• Strand og Lancet Vejbred
• Strand eller Vej Engelskgræs
• Strandarve
• Sandskæg
• Vellugtende Gulaks
• Strand Bunke
• Sand Star
• Mark Frytle
• Hare Kløver
• Håret Høgeurt
• Blød Storkenæb
• Gul Kløver
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Bølgebakken

Naturlegepladsen




