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Grundstykket på Kramnitzevej 26 i Rødby befinder sig i en 
landskabsmæssig flad del af Lolland øst for Kramnitze og 
nær den tidligere Rødby Fjord, som nu er inddæmmet. 

En række stednavne er af slavisk oprindelse og formodes 
at stå i forbindelse med en tidlig vendisk kolonisation, som 
opstod i 1000- og 1100-tallet på øerne. Herunder også 
Kramnitze, som ligger vestlig for grundstykket. ‚Venderne‘ 
er en samlebetegnelse for en gruppe slaviske folk, som 
boede langs den sydvestlige Østersøkyst i vikingetiden og 
middelalderen. Faktisk var navnet længe primært i brug 
som betegnelse på den vestlige indsejling til Rødby Fjord, 
Kramnitze Gab. Kramnitze har været havn siden 1736 og 
udgjorde Ladeplads for Rødby ved udmundingen af Rødby 
Fjord mellem øerne Hummingen og Tjørnebjerg. 

Rødby Fjord var indtil 1878 en fjord, der forbandt købstaden 
Rødby med Femern Bælt. Dog medførte de lave kyster 
store oversvømmelser ved storflodskatastrofen i 1872. 
Umiddelbart efter stormfloden begyndte man en større 
kystsikring, hvorved størstedelen af Rødby Fjord blev 
inddæmmet. 

Der blev anlagt diger langs syd- og vestkysten, som 
beskytter Sydlolland fra Nakskov Fjord og hele 63 kilometer 
mod øst. Det lollandske dige er Danmarkshistoriens 
længste kystsikringsprojekt. Jorden blev dengang lagt 
op som et kæmpedige og forstærket med kampesten på 
ydersiden. Diget har sikret den landbrugsøkonomiske 
udvikling sidenhen. I 1857 havde ejeren af Lidsø gods, 
konsul Hage fået koncession på afvandingen og projektet 
blev realiseret efter stormfloden. Herefter blev der bygget 
27 sluser. Den største sluse ved Kramnitze modtager vand 
fra 19.870 hektar eller godt en sjettedel af hele Lolland.

Diget ved Kramnitze på Lolland 1800-tallet,  J.E.C. Rasmussen

Historisk udvikling af Lollands sydkyst

Kort fra 1900 tallet med området fra Kramnitze inden Rødby Fjord blev afvandet.

Diget ved grundstykket idag
Kilde: Danmark i Skildringer og Billeder af danske Forfattere og Kunstnere fra Martinus Galschiøt Foto: Diener & Diener Architekten

Frems Amtskort over Danmark, fotolitograferede i Generalstabens Topografiske Afdeling.
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2 | Topografisk kort 1980-01: Bebyggelse ved Kramnitze nord for diget omkrænset af agerbrug

1 | Topografisk kort 1901: Området er præget af skovbeplanting og udstykning på den gamle dige

På kortet til højre [1] ses den tidlige udstykning af området omkring Tjørnebjerg. 
I 1901 var arealet primært præget af skovområder med radiale vandløb og enkelte 
gårde omkring diget ved Rødby Fjord inden havnen blev inddæmmet og bygget i 
1908.

I 1980 [2] har udstykningen omkring Rødby Fjord til Kramnitze Strand udvidet 
sig mod  øst til udstkningsområdet. Sommerhusbyen er udviklet efter en typisk 
udstykningslogik, som følger en retvinklet inddeling i matrikler med ubebyggede 
grønne arealer til  gåture for offentligheden ind imellem. Endvidere er der opstået 
en ny bebyggelse omkring den tidligere ø Hummingen. 

Kramnitze Havn ved Lilleholm Kanal har ændret sin form i løbet af årene, 
efterhånden som der er kommet bebyggelse.  Desuden er nogle af skovarealerne 
blevet omdannet til agerbrug. 

3 | Ortografi idag: Udvikling og udvidelse af sommerhusarealet

Lavkantkort: Historiskatlas.dk

4cm Kort: Historiskatlas.dk Lavkantkort: Historiskatlas.dk
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1  |  Stranden mod vest

3 | Blik mod syd-vest og Femer Bælt2 | Luftfoto med udstykningsareal og nyt vådområde

Idag er grundstykket, som nu planlægges til at huse et fremtidigt sommerhus 
resort, et stort stykke, næsten fladt opdyrket landbrugsjord. 

Udover den nye bebyggelse er planen, at lavbundsarealerne syd for den nye 
bebyggelse opstår som vådområder med lavvandede søer omgivet af enge, der med 
tiden dannes i samklang med naturens egne præmisser.

UDSTYKNING

NYT VÅDOMRÅDE

Foto: Diener & Diener Architekten

Foto: Diener & Diener ArchitektenOrtofoto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, sdfe.dk
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Nutidige forhold med kendte fortidsminder med pælespærring (Nr.12)

Kort fra 1800 tallet med kendte fortidsminder

Topografisk set ligger det fremtidige projektareal på den vestlige bred af et tidligere 
indsejlingsforløb til Rødby Fjord langs Skarholm, som løb ud ved Langøs nordlige 
spids. 

Både i vikingetiden og middelalderen har indsejlingsforløbet haft en strategisk 
betydning. Ved flere arkæologiske undersøgelser er der blevet fundet 
tømmerrester fra disse tidsperioder efter såkaldte pælespærringer, som blev sat 
ned i vandet for at forhindre fjendtlige skibe i at sejle gennem.  

Kun få hundrede meter sydøst for det planlagte anlægsområde udgravede 
Nationalmusset et skibsvrag fra det 12. eller 13. århundrede af ca. 10 meters 
længde, som blev fundet i forbindelse med en pløjning af grunden i 1930’erne. 
Det antages, at der har ligget mindst én bebyggelse i sen vikingetid og tidlig 
middelalder i området, da der er fundet keramikrester fra denne tid øst for 
grundstykket. 

Ifølge Museumsinspektøren for arkæologi, Anders Rasmussen, er der hidtil ingen 
tidligere registreret fortidsminder på matrikel 8a, Tjørnebjerg, Gloslunde. 

Nutidige forhold med fredede og beskyttede zoner

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Naturstyrelsen

Målforhold 1:5000
Dato 10-02-2021

Signaturforklaring
Fredede områder, forslag
Fredskov
Beskyttede sten- og jorddiger
Strandbeskyttelse

Kort: Arkivalsk kontrol, Museum Lolland Falster

Kort: Arkivalsk kontrol, Museum Lolland FalsterKort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Naturstyrelsen, sdfe.dk

Projektområde

Projektområde
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Nedbør, vådområder og vandløb

Nedbør 30 mm: Lavninger i terrænet, der vil fyldes med vand, hvis kloakering eller nedsivning ikke er tilstede Eksisterende vandløb og vådområder

Klimatiske og jordbundstekniske studier

På grundstykket og naboarealet findes der allerede vandløb og vådområder som 
kan øges. Når det regner kraftigt gennem lang tid samles vand, der strømmer fra de 
højere jorde til de laveste. 

På det venstre kort markerer Bluespot disse lavninger, som vil fyldes med vand, 
hvis der ikke bliver afvandet ved 30mm nedbør. 
Ifølge Lolland Kommunes klimakoordinator er et projekt med afvanding på 
grundstykket i overensstemmelse med Lolland kommunes klimatilpasningsplan. 

Erfaringer fra lignende projekter viser, at nye vådområder vil blive en spændende 
naturlokalitet med et rigt fugleliv, hvor især mange arter af ænder, gæs og 
vadefugle tiltrækkes.

Kort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, sdfe.dk Kort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, sdfe.dk
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Vådområder

Eksisterende vådområde syd for grundstykket med blik mod østOrtofoto med vandløb og eksisterende vådområder øst for grundstykket

Afstrømning af landområder 

NEDBØR

FORDAMPNING

RODZONE

NEDSIVNING TIL GRUNDVAND

AFSTRØMNING

RUNOFF

DRÆN

DRÆNKANAL/
VANDLØB

Kort: hydroinform.dk Foto: Diener & Diener Architekten

Kilde: Hydroinform.dk

Vådområde indsatsen er et af flere målrettede, landbrugsrelaterede virkemidler, 
som skal til for at opfylde EU’s vandrammedirektiv for at begrænse udledningen af 
kvælstof og fosfor til vandmiljøet. 

De eksisterende lavtliggende lavbundsarealer kan danne udgangspunkt for nye søer 
og vådområder og skabe et nyt spændende landskabsbillede. Dette kan allerede 
opleves øst for matriklen, hvor store arealer står under vand mindst halvdelen af 
året, afhængig af det indeværende års nedbør. 

Med udvidelsen af endnu et vådområde syd for matriklen skabes et endnu større 
sammenhængende naturområde til gavn både for naturelskere som for beboerne i 
omegnen.
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Kort med indtegnede koter på matriklen
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Når man bevæger sig gennem området og i omegnen, rækker blikket vidt, 
horisonten er altid at finde; der er fladt. Og sådan har det altid været. At blikket og 
kroppen ikke møder kontrasterende og vekslende landskabsrum i et væk mellem 
bakker og iscenesættende trægrupper, sætter sindet i en kontemplativ stemning. 

Ved første møde kan naturen virke lidt kedelig, og man skal vænne sig til dens 
’søvndyssende’ tilbageholdenhed . Dog udvikler denne rolige stemning sig til 
smukke og betagende naturrum, hvor stilheden og det uspektakulære bliver til et 
værdifuldt og særegnent karaktertræk for egnen. 

Terrænnet på matrikel 8a, Tjørnebjerg, varierer i gennemsnit fra kote 0,0 til 
kote 1,5. Der er også lavere og højere områder, men disse er få. Programmet for 
bebyggelsen omfatter 42 sommerhuse med varierende størrelser fra 80 m² til 
250 m². Disse kan udføres i ét eller to plan. 

Grundstykket fremstår i dag som en agerbrugsmark. Derfor er der ingen 
eksisterende vegetation at tage hensyn til, ej heller til landsskabsmæssige 
særtræk. Men hvad der gør området særegent er vidde og vand.

Situationsplan med indtegnet terrænforløb
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Eksisterende terrænforhold

A |  Blik mod vest

A

B  |  Blik mod nord-øst 

B

C  |  Blik mod nord

C

D |  Blik mod syd af vandløb

D

Foto: Diener & Diener Architekten

Foto: Diener & Diener Architekten

Foto: Diener & Diener Architekten Foto: Diener & Diener Architekten
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Projektområde
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Udstykning på naturgrunde

Udstykningen til sommerhusene sker på kystnære jorde af dyrkningsmæssig
værdi. Disse områder indeholder mulighed for bevarelse af artsrige, og i dag
fortrængte, naturtyper, såsom lynghede, overdrev, strandeng og eng.

En naturgrund er baseret på den naturlige opvækst af såvel træer, buske som vilde
planter.

Hvis følgende kriterier er til stede, kan fritidsgrunde blive defineret som 
naturgrunde:
 - mere end halvdelen af grunden henligger med naturlig beplantning
 - vilde dyr som ræv, hare og rådyr kan passere frit over grunden
 - naturplejen på matriklen skal udføres under størst mulig hensyn til dyr og   
        nyttige insekter 

Hvis matriklerne skal danne en landskabelig helhed som naturgrunde, bør der
endvidere stræbes mod:
 - ingen synlige skel mellem hver matrikel
 - bevoksninger og åbne områder med lyng eller vilde blomster, som        
          oververskrider skel
 - træer i harmoni med de naturlige eller lokalt karakteristiske arter

Karakterplanter for potentielle naturtyper

Vilde danske planter

 Tegninger: Poul Erik Fuglsang for Naturgrunde, Skaerbystrand grundejerforening

Foto: Aldershvile planteskole



Foto: Diener & Diener Architekten

UDSTYKNINGSKONCEPT
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Udstykningsstrategien

Udstykningsstrategien tager afsæt i naturens egne elementer og består af 
overlejringer af forskellige landskabsstrukturer, som samtidig skaber det 
organiserende princip for matriklernes inddelinger. 
Struktuerene, som overlejres, er: Nye søer med nedgravede dræn, grønne zoner 
rundt om grundstykket med levende hække, hvor drænene er nedgravet, den 
interne infrastruktur indenfor området, og inddelingen i 42 matrikler. 

Disse fire greb udgør det overordnede, funktionelle mønster for grundenes 
placering og størrelser. Den første struktur omhandler en nyanlagt sø, hvortil der 
kobles en rytme af nyanlagte, parallele, nedgravede dræn. Det overskydende jord, 
som opgraves ved etablering af disse, fordeles på hele terrænet således, at de 
nyskabte højdekoter modeleres fordelagtigt i forhold til husenes placering. 

Med de grønne zoner menes først og fremmest zonerne for den højere bevoksning, 
dvs. træer og meget høje buske. Disse foreslåes placeret i koncentreret form langs 
med Klokkeholmsvej og grusvejen mod det eksisterende sommerhusområde mod 
vest. Levende hegn, som indikerer delområderne, vil visuelt lægge flere matrikler 
sammen til ét areal, og således understrege naturgrundenes udstrækning. 

Derefter følger den interne infrastruktur. Adgangen til resortet sker i det 
sydvestlige hjørne via Kramnitzevej . Et nedtonet, ringformet færdselssystem føder 
de nye grunde på hver side af vejen og ender med en vendekreds. 
Med de ovennævnte tre strukturer følger underdelingen i mindre matrikler. Disse 
er placeret parallelt til hinanden med en syd-vestlig drejning og som princip 
vinkelret på den store søs forløb samt på Klokkeholmsvejen.

Konceptskitse
Diener & Diener Architekten
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Overlejringer af landskabsstrukturer

Kontur af grundstykket Søer med underjord-
iske dræn

Grønne zoner 

Infrastruktur Matrikler Resultat af overlejringer
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DIENER & DIENER ARCHITEKTEN  |     LDK  |  RESORT LIDSØ DK  | MASTERPLAN 23.03.2021

50 100 200

Matrikel 8 a vil fremtidigt blive delt i to områder; et sommerhusområde
og et vådområde. Den eksisterende markvej, som løber tværs over grundstykket 
deler bebyggelse og naturlandskab på naturlig og nænsom vis. Der findes allerede 
et større vådområde sydøst for det kommende og denne arealudvidelse vil bevirke 
et endnu rigere plante- og fulgeliv i naturlandskabet.

Med de nyetablerede søer i sommerhusområdet sikres gode natursammenhænge 
og overgange mellem bebyggelse og landskab. Søerne vil tiltrække en anden form 
for flora og fauna end vådområdet.

Da sommerhusgrundene skal anlægges som naturgrunde, bliver et overordnet
landskabskoncept nødvendig, navnlig omkring søbredden.

Overgang mellem vådområde og bebyggelse

Udstykningskoncept
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Udstykningskoncept med delområder

Inddeling i delområder

Området ved Hyldtofte Fæland med parallele vandløb

Karakteristisk for bebyggelsesplanen omhandler den strukturerende beplantning 
i form af levende hegn, der fordeles i en jævn rytme over grundstykket, og som 
bruges til at opdele arealet i delområder. I begyndelsen var skellene mellem 
delområderne tænkt som vandløb i form af dræn, et velkendt element i lavtliggende 
områder, hvor jorden bruges som agerbrugsjord. Men vandløbene ville kræve for 
megen vedligeholdelse, og foreslås nu at bestå af uklippede naturhække, hvis sort 
og blanding giver resortet en særlig identitet i kraft af deres sammensætning.

Grundstykket kan inddeles i 17 delområder, benævnt fra A til Q. Delområderne 
varierer i størrelse og underdeles yderligere i snit i 2-3 matrikler. Husenes langside 
placeres generelt parallelt med øst-vest retningen, dvs. med gavlen mod denne. 
Men for at undgå den rene monotoni med kun husgavle langs vejene, vil det være 
muligt indenfor et delområde at dreje ét hus 90 grader, således at langsiden nu 
ligger i øst-vest retningen

Et yderligere forslag vil være, at maximum 3 ud af de 17 delområder vil kunne 
udlægges til ét stort matrikel, f.eks C, P og K. På disse er det muligt at bygge flere, 
adskilte huse sammen til at danne et lille anlæg for sig.

Delområde Areal i m² Antal matr.
A 7215 4
B 4430 3
C 5575 3
D 4445 3
E 7505 3
F 5165 3
G 4035 2
H 4280 2
I 4975 3
J 3745 2
K 4130 3
L 1245 1
M 2885 2
N 2615 2
O 1815 1
P 6110 3

Q 5410 2

i alt 75580 42

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
L

M

N

O

P

Q

Kort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, sdfe.dk

A

B

C

D

E

F

G

H

I
J
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M

N

O

P

Q
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Mulige principper for placering af huse 

de enkelte delområders skel er skabt af levende hegn

husenes placering følger vejens kurver og søens forløb

husenes gavle vender mod vejen, søen og havet

 

indenfor et delområde er kan ét af husene drejes 90 grader

husenes placering følger vejens kurver og søens forløb

resten af husene vender gavlen mod vejen, søen og havet

på 3 ud af de 17 delområder er det muligt at lægge 
matriklerne sammen til ét stort

bebyggelsen kan bestå af flere volumer, som er fysisk forbundet

Delområde C  med regulære matrikelgrænser

Delområde C  med drejet bygning på matrikel 3

Delområde C  uden regulære matrikelgrænser

DELOMRÅDE C  

1

2

3

1

2
3

1

GRUSVEJ

GRUSVEJ

GRUSVEJ
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Inddeling i matrikler

Matriklerne ligger med få undtagelser parallelt til hinanden. Deres udstrækning 
varierer i længderne, men deres bredder følger hinanden ikke kun på begge sider 
af vejene, men også på den anden side af søerne. 
Dette overordnede mønster, hvor rytmen af matrikler breddes ud som et homogent 
tæppe, sikrer at bebyggelseplanen følger et regelsæt , der indeholder en vis 
gentagelse i udstykningen og giver ro, men samtidig er åben for variation, jvf. 
afsnittet Inddeling i delområder. 

De aflange grunde minder om udstykningen af marker fra ældre tider, et 
patchwork, som stadig præger billedet idag. De rekreative områder udgør 
tilsammen 31%, hvoraf 11% er offentlig tilgængelig. Søarealerne udgør 20%, og det 
samlede antal grundstykkker dækker 63%, dvs cirka 76.000 m², af de 12,1 hektar.

Søernes form følger i vid udstrækning terrænets lavere koteforløb, hvilket er et 
optimalt udgangspunkt for at ¾ dele af grundene, dvs 31 ud af de 42 mulige grunde, 
grænser direkte op til en sø.

  DIENER & DIENER ARCHITEKTEN  | APRIL 2021LIDSØ KYST & NATUR  RESORT  |  UDSTYKNINGSKONCEPT  |  1:1000

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Patchwork af marker på Sydlolland Udstykningskoncept med matrikelnumre

Areal i m² %
Grundstykker 75580 63%
Veje & Stier 6550 5,00%
Parkering (42 p-pladser) 1730 1%
Rekreative områder 37275 31,00%
hvoraf offentlig tilg. 14005 11,00%

Oversigt og diagram af arealerne på grundsstykket

Ortofoto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, sdfe.dk

Rekreative om-
råder

Parkering

Veje og stier

Grundstykker

12,1 ha
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Højdekoter og terræn

Før Efter

I forbindelse med etableringen af søerne vindes megen jord, således at det ikke bliver nødvendigt at transportere ekstra jord til området; jordflytningsloven træder ikke i kraft. 
For at undgå en for voldsom landskabsændring, foreslås en maksimal højdekote, som ikke overskrider meget mere end 2,0 m. Ifølge beregninger rækker en højdekote på 
1.8 m, for at udsyn til søen fra den nordligste udstykning stadig sikres (se side 23). 
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Højde- og udsigtsstudie

Klokkerholmsvej
Grusvejsø højde 4.35m

Nr. 12

hav- & søudsigt

søudsigt

max. højde 8.50m
Nr. 13

søudsigt

Grusvej

søudsigt

højde 4.35m
Nr. 35Kramnitzevej

hav- & søudsigt

søudsigt

max. højde 8.50m
Nr. 36

Snit A-A af grundstykkerne 12, 13, 35 og 36 med maksimal højdekote på 1.80 m og tilstrækkelig afstand, som sikrer søudsigt

sø

søudsigt

max. højde 8.50m Klokkerholmsvejhøjde 4.35m
Grusvej Nr. 9Nr. 8

hav- & søudsigt

søudsigt

hav- & søudsigt

sø

søudsigtsøudsigt

max. højde 8.50m Klokkerholmsvejhøjde 4.35m Grusvej
Nr. 7Nr. 6

Snit B-B af grundstykkerne 6 og 7 med maksimal højdekote på 1.80 m og tilstrækkelig afstand, som sikrer søudsigt

Snit C-C af grundstykkerne  8 og 9 med maksimal højdekote på 1.80 m og tilstrækkelig afstand, som sikrer søudsigt

sø

søudsigt

max. højde 8.50m Klokkerholmsvejhøjde 4.35m
Grusvej Nr. 9Nr. 8

hav- & søudsigt

søudsigt

For at sikre sø- og/eller havudsigt til hver udstykning, kan forskellige terrænsnit afdække og garantere et muligt udsyn.

Ovenstående diagrammer viser snit igennem matrikler og disses volumer, hvor det fremgår, at der skal udtænkes en strategi for, hvor 
henholdsvis 1- og 2-etagers huse placeres i forhold til hinanden således, at de ikke skygger for hinandens udblik og mulighed for at se vand. 

A

A

B

B
C

C
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Sol- og skyggestudie  

Skyggestudie med volumet 10 x 15 x 8.5 m

15

9

12

18
August

Marts

9

12 15

18

December

189
12 15

Skygge

Sol

Solretning

Ved hjælp af et solardiagram kan solens position, afhængigt af solens vandrette 
koordinater, højde og retning (azimuth) aflæses. 

Solardiagrammer viser horisontcirklen med en højdeskala til zenit, hvor solens 
retning og højde kan aflæses for et bestemt sted på fordefinerede dage for ethvert 
tidspunkt på dagen. 

Til højre ses et polart solardiagram for Kramnitzevej 26 med solens bane for juni, 
august, marts og december. 
For eksempel: I august står solen op kl. 5 og går ned ca. kl. 21. 
Kl. 15 står solen på en højde på 45° og solens retning kan aflæses til ca. 210° 
(sydvest). Når solens højde og retning er bekendt, kan skyggens længde ved hjælp 
af bygningens højde konstrueres. Ovenstående skyggestudie viser forskellige 
scenarier fra marts, august og december. 
Med disse informationer kan den optimale placering af husene defineres, således at 
de ikke kommer til at skygge for hinanden og derved udnytter solens stråler mest.

Solardiagram af grundstykket med solretninger og solhøjde i løbet af året
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Mulige retningslinjer til brug for endelige lokalplansforslag

Udstykning

Det foreslås, at det eksisterende matrikel opdeles i 17 delområder, som atter 
underdeles i mindre matrikler med mulighed for opførelse af 42 nye, fritliggende 
sommerhuse på naturgrunde med fællesarealer og rekreative områder. 
Matriklernes størrelse varierer fra 1200m² til 2900m² og har alle mulighed for at få 
enten en sø- eller/og en havudsigt. 
For at undgå, at resortet vil komme til at fremstå som en spredt bebyggelse over en 
længere periode, bør udstykningen ske i to eller flere sammenhængende etaper. 
Etape I, som ligger nord for søen, dvs delområderne A-I, udstykkes først. Etape 
II, som omfatter arealet syd for søen, kan henligge som uberørt natur, indtil dette 
udstykkes. 

Nedenfor vises to etapper: 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
L

M

N

O

P

Q

ETAPPE I

ETAPPE II

Bebyggelsens omfang og placering

De af 42 sommerhuse placeres indenfor 17 delområder og matriklens viste 
byggefelter mærket 1- 42. 
Afstand til skel mod nabo skal være mindst 5.0 m. Dette gælder dog ikke for mindre 
bygninger som garager, carporte, skure o.lign. , som skal holde en afstand på 
mindst 2.5 m til matrikelgrænsen. Det anbefales, at der holdes en afstand til vejen 
på minimum 10 m, således at to biler kan parkeres i forlængelse af hinanden. 
Indenfor de rød-stiplede markeringer kan der opføres et maksimalt grundplan på 
250 m² pr. sommerhus. Husenes bygningshøjder må ikke overstige 8.5 m målt fra 
byggefeltets angivne kote. Sekundære bygninger, såsom garager, bør ikke overstige 
45 m². 
Opbevaringsplads til affaldsbeholdere til dagrenovation skal integreres i 
bebyggelsen eller kunne placeres, så beholderne ikke er synlige fra vejen.

589m² 741m² 854m²

488m²

425m²

787m²

Foreslåede byggeetapper I og II Mulige byggefelter og afstande til skel (delområde C og D)

589m² 741m² 854m²

488m²

425m²

787m²

589m² 741m² 854m²

488m²

425m²

787m²

Byggefelt

strukturerende 
beplantning

Grusvej

Byggelinje

Matrikelskel
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Mulige retningslinjer til brug for endelige lokalplansforslag

Bebyggelsens ydre fremtræden 

Bebyggelsen i lokalplanenområdet skal bestå af smukke bygninger med høj arkitektonisk
kvalitet. For at skabe en rolig og homogen sammenhæng i anlægget, kunne følgende 
retningslinjer foreslås:

 - Bebyggelsens tag og facader skal udformes således, at bebyggelsen inden for den

    enkelte ejendom udgør en helhed.

 - Det anvendte hovedmateriale for de udvendige facader bør til 75% udføres i træ.

 - Mindre bygninger, som f.eks. udhuse og garager bør udføres i samme materiale    

     som hovedbygningen.

 - Tage kan beklædes med zink, træ, sedum eller græs.

	 -	Farvepaletten	for	samtlige	overflader,	facader	og	tage	skal	fremtræde	i	jord-	og			

      træfarver samt grå og sort. Farvepaletten føres videre i døre, vinduesrammer,    

      skodder og mindre bygningsdele. 

	 -	Blanke	eller	reflekterende	materialer	til	udvendige	bygningssider	og	tage	er	ej					

       tilladt. 

 - Tekniske installationer som udsugning fra ventilationsanlæg, køleanlæg,

      varmepumper o.lign. bør inddækkes så de integreres i bebyggelsen eller placeres

         således, at de ikke er synlige fra gaderne.

 - Opsætning af parabolantenner o.lign. er ej tilladt

 - Private swimmingpools er ej tilladt

Regler for kviste og tagvinduer skal diskuteres. 

Mulige byggefelter på det samlede areal

3

5

7

9

10

11

13

15

14

17

19

21

23

25

26

22

20

18

31

12

33

8

6

41

4

2

1

34

42

16

24

Bebyggefelternes omfang og placering
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Mulige retningslinjer til brug for endelige lokalplansforslag

Ubebyggede arealer 
Beplantning af træer og buske inden for området består som udgangspunkt af 
egnstypiske arter. Langs den nordlige side, Klokkerholmsvejen, og den vestlige side 
af matriklen mod eksisterende sommerhusbebyggelse plantes et grønt bælte, som 
vist på diagrammet nedenfor.

Ved etablering af skel mod nabogrunde udføres disse som levende hegn 
for atunderstrege naturlandskabet. Dette gælder også for fællesarealer. 
Beplantningen er et identitetsgivende element, som skaber rum og struktur og 
adskiller sig fra de omgivende flade marker.
Over jorden, hvor de nedgravede dræn befinder sig, plantes levende hegn som 
et landskabeligt træk, jævnfører inddeling af delområder. Regnvandet føres til 
søerne og understøtter afvandingen af byggegrundene. Den naturlige bevoksning 
bliver brugt strategisk, så den både afskærmer opholdsarealer og samtidig giver 
ly til vildt og fugle samt bidrager til et fælles og strukturerende naturområde for 
beboerne og de forbipasserende.

Veje, parkering og stier
Tilkørslen til Lidsø Kyst- og Natur resorts matrikler sker fra Kramnitzevej og derfra 
via private fællesveje, som udføres som grusveje. Derudover udlægges et areal til 
fælles parkering som vist på diagrammet nedenfor. Vejene har en minimumsbredde 
på 6m. Der findes vendepladser for enden af ruterne på ca. 12 x 14 m.

Der etableres offentlige stiforbindelser gennem området, som sikrer adgang til de 
fælles friarealer ved søerne og syd for grundstykket mod stranden.

Der planlægges en offentlig parkeringsplads til 48 biler på grunden. 
Parkeringspladser på egen grund bør organiseres således, at op til 2 biler står i 
forlængelse af hinanden, og ikke ved siden af hinanden. Således opleves mere ”hus” 
i stedet for mere ”bil”.  

Det foreslås, at de ubebyggede 
arealer, hvor der etableres 
terrasser og parkering, udføres 
af materialer, der egner sig  for 
nedsivning af regnvand. 
Således afhjælpes kloaksystemerne 
kapacitet. 

Dette imødegår ligeledes  
klimaudviklingen med tiltagende 
ekstremregn, og samtidigt 
understøttes arealer med planter 
og natur til gavn for biodiversiteten. 

Diagram med grønne zoner Diagram med veje, parkeringspladser og stier
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Eksempel på placering af volumer

Forstudierne i første del danner udgangspunkt til en mulig bebyggelsesplan for 
området. Til venstre ses et scenarie, hvordan footprints (8.5 x 17 m) kan placeres, 
når de forslåede retningslinjer bliver overholdt.

Her vender gavlene generelt mod søen for at skabe en overordnet rytme. Dog 
bør det være muligt, at et hus kan vende 90° med langsiden mod søen, således at 
monotonien bliver brudt. Derudover er det muligt at have tre delområder, der ikke 
bliver opdelt i
matrikler, men som kan udstykkes med en ”klynge”, et cluster.

Forneden ses udstykningen på et delområde mellem to skelbeplantninger. Ved 
hjælp af solardiagrammet er skyggens bane i dagens forløb - kl. 10, kl.15 og kl.18 - 
konstrueret. Størrelsen og retningen af husene, her i 2 etager, viser, at volumerne 
ikke, eller næsten ikke, kommer til at skygge for hinanden. 

Muligt scenarie med bebyggelse af volumener på  8.5 x 17 x 8.5 m Skyggediagram af tre forskellige tidspunkter på dagen

kl. 10:00

kl. 12:00

kl. 18:00
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Eksempel på et sommerhus

N

S
W

E

CONCEPT

Koncept Situationsplan (delområde C)

Dette eksempel på et design og en funktionel organisering af et muligt sommerhus 
viser et additivt princip af rumligheder, som kan udbygges over tid, hvis en 
udvidelse ønskes. I diagrammet kan aflæses de enkle greb, som ligger til grund for 
arkitekturen. Et regulært volumen deles i mindre, disse forskydes og skaber nicher 
for læ. Forskydningerne bringer samtidig dagslys til de indre rum og åbner for 
udblik over de fremkomne hjørner.

Stueplanet bærer præg af at have en åben grundplan, hvor rummene ligger en 
suite, dvs i rækkefølge. Tilstødende terasser omskriver volumerne og udvider 
inderummene ud i naturen.  I stuen, som er dobbelthøj, fører en trappe op til et 
galleri på 1. salen, hvor soveafdelingerne er placeret. På denne etage kan man 
opholde sig på en dejlig, lukket terasse. Husets facader består af træ beklædt 
med en glat forskalning i stuen og med brædder lagt i profil på 1. salen. Huset blev 
tegnet i 2019, og er endnu ikke opført.

Ophavsret Diener & Diener Architekten.

Plantegning 1. sal

Diener & Diener Architekten 2019

Plantegning stueetagen
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Eksempel på et sommerhus

ELEVATION WEST - EAST ELEVATION SOUTH  WITH SAUNA

Model 1:20 Længdesnit

Facade østFacade syd

Diener & Diener Architekten 2019

Ophavsret Diener & Diener Architekten.
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Mulige bæredygtige temaer

Opvarmningskilder solenergi og jordvarme
I nærheden af Lidsø Kyst og Natur Resort planlægges en stor solenergi park, 
som eventuelt vil kunne blive tilsluttet projektarealet. En af de mest miljøvenlige 
opvarmningskilder er solenergi. Ved hjælp af solceller udvindes energi fra solens 
stråler, som omsættes i et dagligt energiforbrug for den enkelte husejer. Da 
solenergi er en vedvarende energikilde, og dermed er uendelig, er den meget 
bæredygtig og går ikke på kompromis med de fremtidige generationer. Solenergi 
forurener ikke, og det er en af de vigtigste argumenter for at inddrage denne 
varmekilde i et fremtidigt byggeri.

Jordtypen på grunden har betydning for muligheden af bæredygtig energiforsyning 
såsom jordvarme, som er både effektiv men også miljøvenlig. Da grundstykket 
hovedsagelig består af moræneler, som er en lerholdig og fugtig jord i modsætning 
til en sandet jord, har det gode forudsætninger for etablering af en energiforsyning 
med jordvarme. Jordvarme er en effektiv opvarmningsmetode, der kan betale sig 
økonomisk, uagtet, at der anvendes strøm til varmepumpen.

Grønt tag og varmt tag
Et grønt tag er beklædt med planter, såsom græs eller stenurt. Fordelen ved et 
grønt tag er, at det opsuger nedbør og dermed aflaster kloakken. Da planterne 
optager meget vand, er taget brandhæmmende og fungerer derudover isolerende 
mod kulde. 
Samtidig er et grønt tag meget miljøvenligt, omkostingseffektiv og har en lang 
levetid og er derfor ret CO2-neutralt. Flade tage eller tage med lav hældning 
på mellem 1 og 11 grader er velegnede til beplantning. Mos og sedum kan gro 
på tagpap uden at gøre skade, medens græsplanter kræver en særlig rodtæt 
membran.

Også taget kan udnyttes til produktion af vedvarende energi. Et varmt tag svarer til 
at indbygge et jordvarmeanlæg i taget. Slangerne indbygges i selve taget, og kan 
ikke ses; og man undgår at grave haven op. Den opsamlede varme, som hentes fra 
udeluften, sendes ned i en luft- og væske varmepumpe. Anlægget kan levere varme, 
så længe udetemperaturen er over minus otte grader. Når det er koldere, suppleres 
tagvarmen med en el-patron.

Bæredygtige materialer
Materialer bør ældes med ynde  og belaste miljøet mindst muligt. En anden måde 
at gøre huset mere bæredygtigt og miljøvenligt på, er ved at erstatte det klassiske 
murstenshus med et træhus. At bruge træ som materiale er det bæredygtige 
alternativ, med mange fordele: Træ er en naturlig og fornybar ressource, der lagrer 
CO2 via fotosyntesen. Det er mere energibesparende end et murstenshus, træ har 
en høj isoleringsværdi og skaber et godt og sundt indeklima, da materialet ånder 
langt bedre end andre materialer. Det anvendte træ bør være FSC-mærket, som 
garanterer, at det kommer fra et bæredygtigt skovbrug, hvor der ikke fældes mere 
træ, end skoven kan nå at reproducere, og uden dyrelivet tager skade.

Materialer som beton, tegl og mursten har en lang levetid og ca. 95% af materialet 
er genanvendeligt. Dog er forarbejdningen yderst krævende i forhold til CO2 
balancen og anbefales derfor mindre som byggemateriale til resortet.

Illustration 
Greengoods.dk



32

LIDSØ KYST OG NATUR RESORT

BR19: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/

Fredningsnævn Danmark: https://fredningsnaevn.dk/kort-over-fredninger/

Danmarks Miljøportal: https://arealinformation.miljoeportal.dk/

Historiske kort: https://historiskatlas.dk. 

KAMP, Klimatilpasning: https://kamp.miljoeportal.dk. 

Kingo husene: https://arquiscopio.com/archivo/2013/04/15/urbanizacion-en-fredensborg/?lang=de

Kort: https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort 

Museum Lolland Falster: https://aabne-samlinger.dk/museumlollandfalster-de/

Naturplanter: https://www.aldershvile-planteskole.dk/vilde-danske-planter/

Naturgrunde: https://www.berlingske.dk/kultur/sommerhus-natur-faar-kniven

Naturgrund: https://silvadanica.dk/hvad-er-en-naturgrund

Naturgrund og planter: http://www.skaerbystrand.dk/Naturpleje_Skaerby_WEB.pdf

Naturgrund og planter: https://www.aldershvile-planteskole.dk/vilde-danske-planter/

Nedbør 30mm kort: KAMP, Klimatilpasning: https://kamp.miljoeportal.dk.

Skråfotos: Klima- Energi- og Forsyningsministeriet: https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/
index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027929&lat=56.1277927.

Topografiske kort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering: https://sdfekort.dk/spatialmap?.

Vådområder & Vandløb: Kystdirektoratets kystatlas: https://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/
index.html?id=8669133b3f4842b7a9a19fb24b08ffd5. 

Vådområder & Vandløb: Kystdirektoratets kystatlas: https://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/
index.html?id=8669133b3f4842b7a9a19fb24b08ffd5. 

Vådområder og dræn: http://hydroinform.dk/

 

Kildefortegnelse
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