
DE HVIDE DRONNINGER
kalklandets kyst- og badedestination, faxe ladeplads



En varm sommerdag i 70’erne (Arkiv: Arne Aasbjerg)

”Målet er at give noget tilbage til byen – noget af sig 
selv.”

Faxe Kommune står overfor et større anlægsarbejde 
med kystbeskyttelsen omkring Faxe Ladeplads, 
nærmere bestemt strækningen langs Strandvejen. 
Kommunens erklærede formål med kystbeskyttelsen 
er “at beskytte mennesker mod oversvømmelser og 
ejendom mod oversvømmelser samt nedbrydning fra 
havet.”

Vi ønsker med dette projekt at vise hvordan man i 
samme ombæring som man beskytter kysten, kan 
bringe vandet tilbage til byen og derved genskabe Faxe 
som badeby, for både kommunens egne beboere og 
udefrakommende turister. Målet er at skabe noget der 
er særligt for Faxe, som ikke senere kan kopieres og 
genskabes. Noget som de lokale kan genkende sig selv i, 
og som også andre vil rejse efter.

”Hvis man skal skabe en stor fortælling på små vilkår, 
må man gribe fat i det der var stort til at begynde med.”

Vi ønsker at gribe fat i områdets kontekstuelle 
karakteristika, de iboende fortællinger, der gennem 
tiden har udfoldet sig og været med til at forme Faxe 
Ladeplads og dermed stedets fysiske udtryk og mentale 
selvforståelse. Ambitionen er herved på ny at få de 
iboende fortællinger til at tegne områdets identitet, 
både indad- og udadtil.

Fortællingen om Faxe Ladeplads som en fremtidig kyst- 
og badedestination skal opstå i spændingsfeltet mellem 
stedets fortid og fremtid.

DE HVIDE DRONNINGER
- MåLEt og MidLEt
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tRE uDfORDRINGER

iNtErNAtioNAL dEStiNAtioN
Hvordan får Faxe Kommune en øget andel i den 
internationale turisme, som er en af verdens hurtigst 
voksede industrier? Udfordringen skal ses i relation til 
omstillingen fra land til by og det deraf afledte arbejde 
med at gøre Faxe Ladeplads’ altoverskyggende aktiv, 
de kulturhistoriske og landskabelige herlighedsværdier, 
tilgængelige for nye besøgende.

tEKNiSK KyStbESKyttELSE 
Hvordan løser Faxe Kommune kystbeskyttelsen ved Faxe 
Ladeplads, der står overfor en bekostelig klimatilpasning 
og genetablering af sin oprindelige strand, således 
at byens yderste boligbebyggelser og kysten også i 
fremtiden kan beskyttes mod de stærke kræfter fra 
Østersøen og oversvømmelserne, med henblik på hele 
strækningens fremtidige klimatilpasning.

KoMMUNALt driFtbUdgEt
Hvordan kan Faxe Kommune udbygge forskellige 
aktivitetstilbud og samtidig undgå at få store 
udskrivninger på den fremtidige driftsøkonomi, hvis 
udbygningerne ikke samtidig medfører et forhøjet 
indtægtsgrundlag?

tRE pOtIENtIalER 

rEgioNAL FortæLLiNg
Ved at gribe fat i lokalområdets stedsbundne 
fortællinger, kan det særlige for stedet blive 
udgangspunktet for en styrkelse af områdets identitet 
og selvforståelse. Således skabes der noget som 
lokalsamfundet kan samles omkring, og det bidrager 
igen til en autentisk oplevelse for den besøgende – en 
autenticitet som den moderne turist i stigende grad 
efterspørger.

rEKrEAtiVt ANLæg
Ved opførelsen af et rekreativt anlæg, kan der pustes 
liv i den gamle tradition omkring Faxe Ladeplads som 
oplandets kyst- og badedestination. både for hele 
kalklandet, det lokale foreningsliv og ikke mindst for 
turister. dette aktiv vil få foreningslivet og civilsamfundet 
til at blomstre og tage ansvar for anlægget, så det bliver 
til en attraktiv destination man rejser efter.

CiViLSAMFUNdEtS ForENiNgSLiV
Ved at aktivere civilsamfundet og det lokale 
foreningsliv, skabes en følelse af ejerskab til det nye 
anlæg. dette aktiv danner både udgangspunkt for det 
lokale værtsskab overfor den besøgende, men også 
grundlag for den frivillige arbejdskraft der kan bidrage 
til anlæggets drift.

DE HVIDE DRONNINGER
- UdFordriNgEr og potENtiALEr

UdFordriNg:

teknisk kystbeskyttelse

UdFordriNg:

Kommunalt anliggende

potENtiALE:

Civilsamfundets foreningsliv

potENtiALE:

regional fortælling

UdFordriNg:

international destination

potENtiALE:

rekreativt anlæg
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INtERNatIONal & REGIONal

rEgioNAL FortæLLiNg og VærtSSKAb 
AFStEdKoMMEr iNtErNAtioNAL tUriSME.

Ambitionen er at indfri ønsket om en international 
turismedestination, ved at opdyrke områdets autentiske 
fortælling og aktivere stedets iboende potentialer.
 
Ved at knytte det enkelte turismeprojekt og dennes 
fortælling til stedet, udvikles projektet med en høj 
grad af “stedsans” for de allerede eksisterende 
kvaliteter. derved indskrives  projektet i offentlighedens 
bevidsthed som en autentisk del af lokalområdet.

denne tilgang sikrer desuden at projektets kvaliteter 
ikke efterfølgende lader sig udflytte eller kopiere af 
konkurrenter, da de er unikke og stedsbundne.

Kort sagt er der potentiale for at oversætte de regionale 
fortællinger og kvaliteter til oplevelser med karakter og 
sans for stedet.

KalKlaNDEt

Stevns Klint er udpeget som UNESCo verdensarv, fordi 
den gemmer på et dramatisk kapitel af jordens historie. 
Historien ligger blandt andet i et tyndt lag fiskeler i 
kalken tæt på overfladen, som fortæller om dengang en 
asteroide ramte Jorden og dinosaurerne uddøde.

i forbindelse med udpegningen forventer området en 
markant stigning i turister, og derfor har Østsjællands 
Museum defineret “KALKLANdEt” som et nyt 
overordnet tema for området. de lokale aktiviteter, 
både nuværende og fremtidige turismesatsninger, 
opfordres til at indskrive sig i fortællingen for at styrke 
den på tværs. 

i modsætning til det omkringliggende landskab, 
har Faxe Ladeplads nem adgang til kysten henover 
en længere strækning. Ambitionen med “de Hvide 
dronninger” er at indskrive sig i fortællingen som 
Kalklandets Kyst- og badedestination og genoplive den 
badeferietradition, som historisk set har haft hjemme 
på Faxe Ladeplads. “de Hvide dronninger” vil indgå som 
et af flere markante oplevelsestilbud for kalklandet, og 
kommer dermed til både at bidrage til og drage fordel 
af den fælles fortælling om kalken i undergrunden. 

ØGEt OMSÆtNING fRa tuRISME

Hvad skal der til for at tiltrække nye turister til 
Kystdanmark og hvordan ser den ideelle ferie ud her? 
det har en undersøgelse blandt potentielle ’nye turister’ 
afdækket. Anbefalingen er, at vi bør positionere os på 
fire værdier: oprindelighed, alsidighed, selskabelighed 
og forkælelse. disse værdier kan være med til både 
at fastholde de ’loyale turister’ og få flere ’tidligere 
turister’ til at vende retur til Kystdanmark.

de nye turister ønsker fysiske aktiviteter, som foregår 
i pagt med den oprindelige natur, og som kan udøves 
sammen med familie eller venner. Socialt samvær er i 
det hele taget efterspurgt. især nye turister og tidligere 
turister med større børn ønsker flere mennesker og 
mere liv omkring sig og mulighed for at komme tættere 
på de lokale danskere. dette ønske kan faciliteter 
i naturen, såsom dette anlæg med sine alsidige 
funktioner, indfri.

der efterspørges alternative overnatningsmuligheder, 
der er forbundet med at være i naturen og som samtidig 
er nyt, usædvanligt og gerne i et særegent design. og 
så skal ferien bruges til at forkæle sig selv med fysisk 
og mentalt velvære og til at dyrke familiens sundhed. 
Naturen, vinden og gåture er vigtige elementer. 

VISITSYDSJÆLLAND-MØN

projektet indgår i en bredere turismepolitisk satsning 
for Faxe Kommune. pr. 1. marts har Stevns, Vordingborg, 
Næstved og Faxe Kommune etableret den fælles 
turismefremme-organisation Visit-Sydsjælland-Møn. 

dermed har kommunerne etablereret en 
professionaliseret organisatorisk platform, med sigte 
på at styrke områdets turisme, dens markedsføring, 
kvalitet, udbud og værtskaber. Som led i forarbejdet har 
en samlet strategi, vedtaget i 2014, dannet grundlag 
for dels at styrke samarbejdet mellem både de større, 
men især de mange mindre aktører i kommunen, 
dels udviklingen af to markante oplevelsesprojekter 
som danner udgangspunkt for kommunes store 
turismesatsning. Heraf udgør ”de Hvide dronninger” 
det ene. de to attraktioner vil supplere hinanden og 
i betydelig grad udvide områdets oplevelsesudbud, 
der vil repræsentere nye muligheder for enestående 
naturoplevelser af interesse for både børn, unge 
og voksne. Herudover vil projekterne lægge vægt 
på nye adgangs- og oplevelsesmuligheder for 
besøgende med nedsat førlighed, for herigennem at 
sikre og udvide adgangen til de kulturhistoriske og 
landskablige herlighedsværdier, i tråd med regeringens 
turismevækstplan.
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tEKNISK & REKREatIV

dE tEKNiSKE UdFordriNgEr AFStEdKoMMEr dEt 
rEKrEAtiVE potENtiALE

Ambitionen er at kombinere den store forestående 
anlægsaktivitet i forbindelse med kysbeskyttelsen af 
Faxe Ladeplads med ønsket om et rekreativt anlæg, der 
kan danne udgangspunkt for lokalområdets foreningsliv 
og tiltrække nye besøgende udfra. Anlægget vil 
ligeledes genoplive området som oplandets kyst- og 
badedestination.

projektets arkitektoniske behandling arbejder ud fra 
tankegangen om at alle de tekniske delelementer skal 
tillægges en rekreativ dimension.

den rekreative tematisering fordeler sig over 
henholdsvis en promenade på langs af stenkastningen, 
to tematiserede høfder der hhv. tilbyder svømme- og 
sejladsaktiviteter, og afslutningsvis sandfordringen 
mellem  de to høfder, som kommer til at etablere en ny, 
bred sandstrand.

HØfDERNE + DRONNINGERNE

HØFdErNES tEKNiSKE NØdVENdigHEd
MULiggØr droNNiNgErNES rEKrEAtiVE LiV

Høfderne ligger på tværs ud i vandet og holder 
på den sandfodring, der udgør 3. og sidste del af 
kystbeskyttelsesanlægget. Høfderne stikker omtrent 80 
meter ud i vandet for at opnå den fornødne virkning i 
relation til sandvandringen langs kysten. Som høfder 
opfylder “de Hvide dronninger” fortsat de fornødne 
tekniske krav, men tilføjer samtidig et nyt rekreativt lag, 
fordelt på to temaer:

droNNiNg dAgMAr
base for svømme- og badeaktiviteter med et 25-meter 
svømmebasin, sauna, klatrevæg, omklædning og 
udendørs brusere. opbevaring samt soldæk. 

droNNiNg tHyrA 
base for sejlads, kajakroning, dykning og lystfiskeri. 
opbevaring af både, kajakker og udstyr, mindre 
samlingspunkt for foreningslivet, grejbank samt stor 
flade med nedtrapning til søsætning, i forhold til de 
skiftende vandstandshøjder.

Således danner “de Hvide dronninger” en ramme for 
lokalsamfundets fællesskab: vinterbadning efterfulgt 
af varm saunatur, opdækning til børnefødselsdage på 
høfdernes trædæk, lystfiskeri fra høfdernes yderste 
punkt, kajak- og svømmeundervisning, udkigspost og 
meget andet.

SaNDfODRING + SaNDStRaNDEN

SANdFodriNgENS tEKNiSKE NØdVENdigHEd
MULiggØr StrANdENS rEKrEAtiVE LiV

Mellem høfderne vil der blive sandfodret. Sandet 
skal fungere som en naturlig kystbeskyttelse og tage 
kræfterne fra bølgerne før de rammer land. på grund 
af havets bevægelser opstår kurvede sandstrande 
langs kysten, med de bredeste stykker ved høfdernes 
nordøstlige luvside og det smalleste ved høfdernes 
sydvestlige læside. den  sandstrand, som sandfodringen 
giver, tilgængeliggøres af den langsgående promenade, 
så lokale og turister kan bruge stranden til badning 
og andre aktiviteter, ved siden af dem som høfderne 
tilbyder.

der vil dog være behov for at tilføre sand som en 
del af kystbeskyttelsens drift. dette tænkes at blive 
sammenkørt med den sejlrende, som Faxe Kalk årligt 
vedligeholder ved udgravning. det påtænkes at det 
opgravede sand placeres strategisk, således at det 
bidrager til vedligeholdelsen af Kalklandets kyst- og 
badedestination. denne løsning vil antageligt give en 
bedre driftsøkonomi end den nuværende løsning hvor 
sandet sejles længere ud på havet før det klappes.

StENKaStNINGEN + pROMENaDEN

StENKAStNiNgENS tEKNiSKE NØdVENdigHEd
MULiggØr proMENAdENS rEKrEAtiVE LiV

Stenkastningen er det første led i kystbeskyttelsen 
og består af en bred rende med store kampesten. 
Stenkastningen holder på støttemuren og tager i første 
omgang kræfterne fra bølgerne. Stenkastning bliver 
udlagt på langs af strækningen og er derfor oplagt til 
at fungere som en promenade, hvor besøgende kan 
spadsere op langs kysten fra sommerhusområdet, forbi 
høfderne ned til havnen og på sigt videre ind til byens 
centrum og gefion pladsen. 

promenaden består af en række hvide betonflader, der 
lægges i forlængelse af hinanden og indarbejdes som 
stenkastningens “tå” – stykket hvor stenkastningen 
møder sandet. på langs af promenadens udstrækning 
vil der blive etableret belysning, og på udvalgte 
steder vil fladen udvide sig mod stranden og tilbyde 
arealer med mulighed for udendørs fitness, grill og 
ophold. Modsat vil der være en række mindre trapper 
der fører op til den bagvedliggende strandvej, samt 
bænke med ryggen til landsiden og kig til Østersøen. 
Ankomsten fra byen til promenaden sker dog primært 
ved de to ankomstpunkter med udgangspunkt i større 
parkeringsarealer ved hhv. sommerhusområdet og 
havnen. 
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DE lOKalE IlDSJÆlE

den lokale gruppe “Liv i Ladepladsen”, er initiativtagerne 
bag projektet. Foreningen beskriver sig selv og sit 
erklærede mål således:

“en lokal initiativgruppe der arrangerer borgermøder 
og støtter op omkring initiativer der er med til at gøre 
Faxe ladeplads og omegn til et endnu bedre sted at bo 
eller besøge.”

gruppen består af 6 forskellige arbejdsgrupper 
med ialt 35 aktivt arbejdende frivillige. deres virker 
er struktureret gennem afholdelse af løbende 
fællesmøder med ca. 100 deltagende. gruppens leder 
tegnes af Marianne bøyesen, tidligere lokalpolitiker 
og nuværende medarbejder i Center for Undervisning 
i Faxe Kommune. Marianne besider en uundværligt 
indsigt i de kommunale processer, og hendes kapacitet 
skærpes af den tilknyttede arbejdsgruppe.

projektets udvikling er sket i kraft af en serie 
borgermøder, workshops og arbejdsmøder der løbende 
har diskuteret og forædlet projektets indhold. En proces 
der alt i alt har aktiveret civilsamfundets foreningsliv og 
samlet det omkring et fælles projekt.

KOMMuNalt & CIVIlt

KoMMUNAL LydHØrHEd AFStEdKoMMEr LoKAL 
ForANKriNg og MEdEJErSKAb

Ambitionen er at kombinere de kommunale organer 
med civilsamfundets foreningsliv i forbindelse med 
den efterfølgende drift af anlægget. driftsmodellen 
er kun mulig såfremt civilsamfundet bliver inddraget i 
tilblivelsesprocessen og derved efterfølgende ønsker at 
påtage sig et ansvar.

i relation til processen omkring “de Hvide dronninger” 
har det været udslagsgivende at de kommunale kræfter 
fra første dag har stillet den fornødne opbakning 
til rådighed for det lokale initiativ om en kyst- og 
badedestination i Faxe Ladeplads. dette både politisk, 
økonomisk og ikke mindst i form af professionel 
sparring. Forløbet har resulteret i et enigt byråd, der 
i dag bakker op omkring projektet. Alt i alt et billede 
på en drøm, som kommer nedefra i kraft af borgernes 
evne til at italesætte deres ønsker og håb, for derefter 
at blive hørt og indtænkt i kommunens overordnede 
strategier.

tanken er at både kommune og civilsamfund 
udgør en merværdi for hinanden. Civilsamfundet 
får medbestemmelse og ejerskab til projektet, og 
kommunen kan trække på foreningslivets frivillige 
arbejdskraft  og dermed skabe en attraktiv og levende 
kommune.

EJERSKaB OG MEDBEStEMMElSE

processen omkring etableringen af det nye 
anlæg, er som beskrevet sket med en høj grad af 
borgerinddragelse og medbestemmelse gennem 
hele forløbet, for at sikre korrekt programmering og 
efterfølgende ejerskabsfølelse hos lokalbefolkningen. 
tilgangen kan ses som udfordrende i konventionel 
forstand, men den er samtidig naturlig, fordi det netop 
er civilsamfundet der har taget initiativ til projektet.

projektet indfrier potentialerne ved at aktivere  og 
inddrage det lokale foreningsliv. på tværs af sine mange 
tilbud, stiller anlægget nye og spændende faciliteter til 
rådighed. Her kan fritids- og foreningslivet udfolde sig 
i meget højere grad end tidligere. det er forhåbningen 
at processen for kommunens borgere vil ligge til grund 
for en høj grad af ejerskabsfølelse og ønsket om at 
involvere sig fremadrettet. Anlægget er blevet udformet 
med en række særlige funktioner til foreningslivets 
fremadrettede organisatoriske og praktiske udfoldelse.

Modellen ser de lokale borgere som en ressource både 
i tilblivelsesprocessen og i den efterfølgende drift. der 
skabes et grundlag for at samles omkring aktiviteter 
og arrangementer, med udgangspunkt i det nye anlæg. 
Ejerskabsfølelsen og viljen til at tage ansvar skærpes 
hos den enkelte borger, hvilket er vigtigt for den 
fremadrettede succes.

DRIftSpØRGSMÅlEt

Ved at aktivere og inddrage de lokale borgere, skabes en 
ny forening, der bliver bundet sammen på tværs af det 
nuværende foreningsliv i Faxe kommune, herunder “Liv 
i Ladepladsen”. Foreningen skal bidrage til anlæggets 
drift, hjulpet på vej af et årligt kommunalt driftbudget, 
der endnu ikke er fastlagt.

Foreningen tænkes at holde til i Kalklandets nye kyst- 
og badedestination “de Hvide dronninger”, hvor der vil 
blive indrettet faciliteter til foreningens virke, herunder 
et mindre område til at forsamles, opbevaringsplads 
og en grejbank, som understøtter de mange fremtidige 
aktiviteter som foreningen skal danne ramme omkring. 
partnerskabet tillader kommunens driftbudgetter at 
strække sig længere end hvis kommunen selv skulle 
have varetaget alle arbejdsopgaver proffesionelt. 
driftbudgettet kan antageligt yderligere retfærdiggøres 
i takt med at den stigende turismeaktivitet leder til et 
øget indtægtsgrundlag for kommunen.

Modellen er kendt fra andre områder, hvor det at 
placere ansvar øger ejerskabsfølelsen, og at der 
dermed bliver passet bedre på de fysiske rammer. 
Lokalbefolkningen mødes og styrker derved 
fællesskabet og sammenhængskraften i kommunen.
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den store træstrukturKalk

DE HVIDE DRONNINGER
- KALKLANdEtS KySt- og bAdEdEStiNAtioN

Vi har i dette projekt valg at gribe fat i to fortællinger 
fra området, som vi er blevet særligt inspireret af og 
som har stor betydning for lokalområdet, både historisk 
men også den dag i dag.

FAXE KALKbrUd
den ene fortælling handler om den hvide kalk fra Faxe 
Kalkbrud, der i dag repræsenterer en vigtig spiller på 
havnen. i kraft af den eksisterende industri omkring 
kalkbruddet, udskibes kalken fra havnen ved Faxe 
Ladeplads. For at gøre det muligt at fragte kalken, 
vedligeholdes den dybe sejlrende, så fragtskibene ikke 
støder på grund. brydningen af kalk går helt tilbage til 
1200-tallet hvor kalkbrydningen først startede, dengang 
i bruddene kaldet limkulerne. Herudover markere 
industrien sig i dag på havnen i kraft af de store beton 
siloer.

Kalken indskrives i en hvid, indfarvet beton, der udgør 
størstedelen af de store høfder. betonen indgår også i 
promenaden langs kystens udstrækning, der binder 
området sammen på langs. promenaden udlægges som 

store hvide “kalksten” placeret op ad den eksisterende 
stenkastnings kampesten.

den indfarvede hvide beton er samtidig et meget robust 
materiale, som kan tåle de hårde kræfter der er til stede 
i Østersøen og derfor er helt udslagsgivende for at opnå 
den nødvendige tekniske kapacitet som kystbeskyttelse.

“EN droNNiNg FØdES”
den anden fortælling handler om Faxe Ladeplads’ 
gamle skibsværftshistorie, og specielt skibsbyggeren 
Jens Kofods Skibsværft, der i slutningen af 1800-tallet 
byggede en række store 4-masters skonnerter med 
navne efter danske dronninger, som ved søsætning 
blev et tilløbsstykke for hele egnen. begivenheden 
omkring søsætning har lagt navn til vendingen “En 
dronning fødes”. dronningerne var udformet med 
store skibskroppe i træ, organisk udformet for at kunne 
modstå bølgernes kraft og indeholde sin last. Skibene 
har den dag i dag en særlig plads i områdets historiske 
bevidsthed.

tanken er at indskrive ”dronningernes” kendetegn, de 
organiske træflader formbøjede på langs af sin egen 
udstrækning. træet har et karakteristisk maritimt 
udtryk, en behagelig overflade at sidde og ligge på, 
og samtidig en varme i sin farvetone, der indbyder til 
berøring og ophold. den organiske træflade tænkes 
derfor påført de kurvede overflader på de hvide beton 
høfder for herved at skabe muligheder for ophold og 
andre aktiviteter. 

drømmen er at genoplive fortællingen om 
dronningerne fra Faxe Ladeplads og herved give 
kyststrækningen et nye vartegn, ”de Hvide dronninger” 
Høfderne er udformet forskelligt og tænkes ligeledes 
navngivet forskelligt efter traditionen med de gamle 
dronninger fra Faxe Ladeplads. dronning thyra fra 1917 
og dronning dagmar fra 1918. 
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En dronning i havnen Faxe Kalkbrud
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dronning dagmar er den første af dronningerne og 
danner ramme for badeaktiviter ved Faxe Ladeplads. 
Som figur hæfter hun sig på stenmuren og strækker 
sig 80 meter fra kysten ud i Østersøen. i et let kurvet 
formsprog løfter hun sig for på den ene side at fungere 
som ryg mod bølgernes kraft fra nord, mens hun mod 
syd folder sig ud som et horisontalt dæk i indfarvet 
hvid beton, med adgang til havet og i læ for vinden. det 
kurvede formsprog “krones” af et trædæk.

Formgivningen giver programmatisk mulighed for at 
etablere overdækkede funktioner mod nord, mens 
aktiviteterne i vandet foregår på den store åbne flade 
mod syd. Her kan områdets beboere og turister nyde 
en svømmetur i det 25 meter lange havbad, der er 
integreret i formen. bassinet muliggør samtidig en 
afgrænset størrelse hvor børn og unge kan lære at 
svømme som traditionen foreskriver for område og hvor 
forældrene får mulighed for at have særligt opsyn med 
dem. på nordsiden er der etableret en klatrevæg hvor 
først sandet, senere havet fungere som faldunderlag.

Ellers kan man nyde solens varme stråler på dækket 
og springe i bølgen blå. Endvidere er der etableret en 
vandlegeplads for de mindste tættest på  kysten.

Anlæggets overdækkede funktioner er blandt andet 
toiletter, omklædning og skabe til opbevaring. yderst i 
høfden er der etableret en sauna, hvorfra man igennem 
et stort vinduesparti kan nyde solopgangen i horisonten 
mod øst. i vinterhalvåret vil vinterbaderne kunne 
iagttage bølgernes voldsomme brydning fra den varme 
sauna yderst i dronningen.

Endvidere er der en “grejbank” til opbevaring af 
remedier, der bruges foreningslivets forskelligartede 
aktiviteter, herunder undervisning af børn og leg på 
stranden.

i forbindelse med badeanlæget er der ligeledes 
to flydende ”øer”, som er forankret længere ude i 
bugten, og som badegæsterne kan svømme ud til i 
sommerhalvåret. Herude giver vanddybden mulighed 
for udspring og vandrutchebane.

dronnning dagmar tillader endvidere den besøgende 
at spadsere op af det kurvede trædæk, med 
udsigtspunktet for enden, der tilvejebringer nye måder 
at se horisonten på.

Samtidig med at dronning dagmar danner ramme om 
badeaktiviteter, opfyldes de teknisk nødvendige krav 
for kystbeskyttelsen. Endvidere er anlægget udformet 
efter vandstandslinjerne.

DRONNING DaGMaR
-  badeanlæg, sauna og svømmebassin

KLAtrEVæg i VANdEt 
Klatrevæg integreres i 
udformningen af “dronning 
dagmar”. 

SAUNA
Vinterbadnings trenden er 
voksende, og kan praktiseres i 
danmarks mange kolde måneder. 
En sauna i nær afstand fra vandet, 
med panoramaudsigt over havets 
horisont  ønskes. 

brUS 
Muligheden for at kunne skylle 
saltvand og sand af sig, efter en 
lang løbetur langs kysten med 
efterfølgende havdyp. 

SVØMNiNg
Mulighed for både at svømme 
frisvømning langs hele kysten, eller 
mellem høfderne, og også mulighed 
for at svømme i et afgrænset bassin.
hvor man kan svømme baner. 

StigEr 
Adgangsforholdene til vandet er et 
af projektets primære fokuspunkter.

fuNKtIONER

DRONNING DaGMaR
- en varm sommerdag ved vandet
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dronning dagmar tagplan 1:200
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dronning dagmar tværsnit bb 1:200

dronning dagmar tværsnit AA 1:200
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DRONNING DaGMaR
- et aftendyp i solnedgangen
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DRONNING tHYRa
- lystfiskeri en tidlig vintermorgen

dronning thyra er den anden af dronningerne og 
danner ramme for aktiviter på vandet ved Faxe 
Ladeplads. Som figur hæfter hun sig på støttemuren og 
strækker sig 80 meter fra kysten ud i Østersøen. i et let 
kurvet formsprog løfter hun sig for på den ene side at 
fungere som ryg mod bølgernes kraft fra nord, mens 
hun mod syd folder sig ud som et horisontalt dæk i 
indfarvet hvid beton, med adgang til havet og i læ for 
vinden. det kurvede formsprog “krones” af et trædæk.

Formgivningen giver programmatisk mulighed for at 
etablere overdækkede funktioner mod nord, mens 
aktiviteterne på vandet foregår ud fra den store åbne 
flade mod syd. 

det store dæk trapper ned i havet og giver mulighed 
for nemt at søsætte sin kajak, da udformningen 
imødekommer forskellige vandstandshøjder.

Høfdens smalle del strækker sig 80 meter ud i havet 
som den sidste bastion mod øst. Et udsigtspunkt hvorfra 
man kan fiske.

Anlæggets overdækkede areal indeholder faciliteter til 
kajak og sejlads af mindre fartøjer samt opbevaring af 
de forskellige bådtyper inde i selve kroppen på høfden. 

der er i samme ombæring ligeledes skabt mulighed 
for opbevaring af udstyr til både surfere og dykkere i 
høfden, og på tværs af de forskellige brugergrupper er 
der etableret et lille samlingssted, hvor mindre grupper 
under tag kan indtage kaffen inden de begiver sig ud i 
Faxe bugt.

Ved promenaden er der etableret toiletter til brug for 
de forbipasserende og brugerne. Endvidere er der en 
“grejbank” til opbevaring af remedier, som bruges til 
undervisning, leg og aktiviteter på vandet.

i forbindelse med dronning thyra er der etableret en 
”ø” som ligger forankret længere ude i bugten. Her 
kan man sejle ud og tage sig et hvil, eller benytte en 
kajakrutchebane.

Som et helt særligt element er der etableret mulighed 
for primitiv overnatning tæt på vandet. Her vil man i 
et indbygget “shelter” kunne falde i søvn til bølgernes 
skulvpen og nyde solopgangen i øst.

Samtidig med at dronning thyra danner ramme om 
aktiviteter på vandet, opfyldes de teknisk nødvendige 
krav for kystbeskyttelsen. Endvidere er anlægget 
udformet efter vandstandslinjerne.

DRONNING tHYRa
- kajak, sejlads og dykkeri

roNiNg 
Et anlæg med mulighed for at rulle 
sin robåd hele vejen ned til vandet 
og derefter søsætte den. 

LyStFiSKEri
grundet udmundingen af Faxe å ud 
for dronning thyra, er der mulighed 
for ørred yngel fangst. 

dyKNiNg
Muligheden for at kunne hoppe 
i med sit dykkerudstyr, evt. gå på 
opdagelse i en undervandsudstilling. 

KAJAK
At ro kajak er en populær form 
for sport i vandet. Her er der 
stort potentiale for at etablere 
kajakklubber med undervisning etc. 

“SHELtEr”
Muligheden for primitiv 
overnatning med kig til Østersøen, 
i nær kontakt med naturens krafter. 

WiNdSUrFiNg
der er i høj grad gode forhold 
til at dyrke denne sport ud for 
dronningerne.

fuNKtIONER
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dronning thyra opstalt 1:200
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DRONNING tHYRa
- en aktiv dag på vandet
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på langs af hele udstrækningen fra sommerhusområdet 
i syd til lystbådhavnen i nord, anlægges en promenade 
som del af kystbeskyttelsen. promenaden forbinder 
hele strækningen og skaber adgang til både stranden og 
”de Hvide dronninger”. 

promenaden er en serie af støbte hvide ”kalkblokke” i 
indfarvet hvid beton, der fremstår med en skarp kant 
mod havet og en optrapning mod den eksisterende 
stenkastnings store kampesten. Herved skabes en 
materialitet der som en serie af store hvide ”kalk 
blokke” kommer til at tegne området som dengang 
hvor store hvide kalksten stod på havnen og ventede på 
at blive udskibet. 

promenaden, der i sin udstrækning er ca. 600 meter, er 
en rekreativ rute som på sigt tiltænkes at sammenbinde 
sommerhusområdet mod syd med Faxe Ladeplads by. 
Langs promenaden er der etableret mindre nedgange 
fra Strandvejen i form af trapper og bænke hvorfra man 
kan tage sig et hvil og nyde udsigten. både bænke og 
trapper er opført i træ.

Endvidere er der langs promenaden udlagt små 
aktivitets-platforme der giver mulighed for udendørs 
fitness og fællesgrillning på stranden. promenaden 
danner således ramme om de mindre forsamlinger, 
modsat dronningerne som står for at agere de store 
samlingspunkter og tilbyder en bred vifte af aktiviteter. 

promenaden tilgængeliggør den nye Kyst- og 
badedestination for dårligt gående, barnevogne etc. 
Endvidere muliggør promenaden adgang for en mini 
traktor med rive, som kan rengøre stranden for tang og 
andet.

på langs af promenaden er der indlagt nedadrettet lys, 
der muliggør at man kan spadsere en aftentur. Lyset er 
placeret så det ikke blænder de forbipassernede oppe 
på Strandvejen.

Samtidig med at promenaden danner en rekreativ 
forbindelse, opfyldes de teknisk nødvendige krav for 
kystbeskyttelsen. Endvidere er anlægget udformet efter 
vandstandslinjerne.

pROMENaDEN 
- en rekreativ forbindelse

tiLgæNgELigHEd
Ved at etablere ramper, vil man 
skabe lettere forhold samt adgang 
til vandet for gangbesværede og 
kørestolsbrugere. 

LØb
Man kan med fordel bruge 
promenaden til en frisk løbetur. 

UdENdØrS FitNESS
Stationære udendørsredskaber til at 
dyrke motion ved. 

trAppE triN
der etableres trapper over 
stenkastningen som muliggør 
adgangen til stranden.

griLL StAtioNEr
på udvalgte steder langs 
promenaden kobler der sig 
grill stationer til i niveau med 
promenaden og ud på stranden. 

HViLE pLAdSEr
Mulighed for at nyde udsigten over 
Faxe bugt og få sig et hvil langs 
promenaden. 

fuNKtIONER

pROMENaDEN
- en vandring langs stranden
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promenaden tværsnit 1:200
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promenaden plan 1:200
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dronning thyra udsnit opstalt 1:20

tEKNISKE DESIGNpaRaMEtRE
- de hvide dronninger
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SANdVANdriNg
Netto sandvandring langs kysten

- læsides erosion pga. havnen

fundering
Anlægget funderes på spunsvægge der 
kun er synlige til kote - 1,0 og nedefter

diMENSioN 
Høfderne vinkles på stranden så 

vandstrømmen optimeres og minimerer 
tangproblematikken. 

Høfderne skal være 80 meter lange

ANLæg
Selve anlægget i indfarvet hvid beton 
der er synlig fra kote - 1,0 og opefter

KyStbESKyttELSE
består af; stenkastning/promenade, 
sandfodring/strand, høfder/anlæg

+ 1,9   - designvandstandskote 

  +  global vand stigning 

  + 50 års levetid

 + 1,6    - Højvandshændelse 50 år 

  

+  1,5    - Strandkote ved stensætning

 + 0,6    - Højvande

+/-  0,0   - Vandstandslinje

- 0,3    - Lavvande

AptEriNg
Aptering af træ på

 designvandstandskoten + 1,9 og opefter

aNlÆGGEt MatERIalItEtEN VaNDStaNDSlINJER
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Havneudvidelse

- herunder parkering

Byens plads

Udvidet parkering

Promenaden

Dronning Dagmar

Dronning Thyra

DEN NYE KYST- OG BADEDESTINATION 
- SEt i Et UdViKLiNgSMæSSigt pErSpEKtiV

i forlængelse af projektet “de Hvide dronnninger” er 
der overvejelser om hvordan anlægget kobles på byen, 
lystbådhavnen udbygge, parkeringen udbygges og 
adgangsforholdene styrkes.

pArKEriNg
det eksisterende parkeringsareal i den sydlige ende af 
promenaden, tæt på sommerhusområdet  udvides så 
der tilvejebringes en større kapacitet til dels parkering og 
dels afsætning af dykker udstyr, kajakker etc. Endvidere 
vil promenaden sikre let tilgængelighed for både dårligt 
gående og handicappede. parkeringspladsen tænkes 
beplantet med træer der vil give skygge på de varme 
sommerdage. parkeringspladsen vil samtidig fungere 
som et sted hvor man kan holde ind fra vejen og blot 
nyde udsigten ud over havet. 

HAVNEUdVidELSE
Lystbådhavnes faciliteter udvides på sigt, så der bliver 
større kapacitet til at huse sejlende turister.  Samtidig 
vil  udvidelsen af havnearealet medføre, at der i 
den nordlige ende af promenaden  kan etableres 
udvidet parkeringsforhold, hvorfra der vil være 
handicapvenlig adgang til promenaden. Udvidelsen 
vil muliggøre opførelse af klubfaciliteter der skal 
understøtte det lokale foreningslivs aktivter ved og på 
vandet, udvidelse af restaurationer, samt etablering af 
overnatningsenheder / badehotel, som en mangelvarer 
i området. En opgradering af faciliterne ved havnen 
vil gå hånd i hånd med “de Hvide dronninger” om 

at genoplive området som Kalklandet ny Kyst- og 
badedestination. denne udvidelse tiltænkles at ske 
i takt med den øgede turisme og derved en stødt 
stigende eftersprøgsel på overnævnte funktionaliteter

byENS pLAdS
promenaden udvides på sigt så den binder “de Hvide 
dronninger” sammen med både det lokale havnemiljø 
og derfra videre til “byens plads”.  byens plads fremstår 
i dag nedslidt og flakeres af bygningen “gefion” der 
står tom og faldefærdig. i dag findes der lokale grupper 
der arbejder for at omdanne denne plads til et nyt 
bycentrum.

promenaden vil således på sigt blive den rekreative rute 
der sammenbinder beboelses- og sommerhusområdet 
mod syd sammen med Faxe Ladeplads bycentrum. En 
rute der både vil give oplevelser, men også skabe en 
sikker skolevej for områdets elever.
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DE HVIDE DRONNINGER
- oVErSigtSKort MEd AKtiVitEtEr og FUNKtioNEr
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KAJAKPLATFORME

SHELTERS
KAJAKHOTEL

TORVET

LYSTFISKERIPUNKT

GRILL STATION

STRAND

STRAND

TRAPPE

GRILL STATION

GRILL STATION

FITNESS STATION

FITNESS STATION
PARKERING

HVILEPUNKT

HVILEPUNKT

GENNEMGANG

GENNEMGANG

PROMENADE

GREJBANK

TOILETTER

GREJBANK

OMKLÆDNING

KLATREVÆG

UDSIGTSPUNKT

SKABE

SAUNA

TRIN TIL DYKKERE

KAJAKRUTCHEBANE 
PONTON

3M UDSPRINGS 
PONTON

TRAPPE

TOILETTER
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projektforslagets tegningsmateriale og information 
om  anlægets materialemængder fra NorrØN danner 
grundlag for CoWi’s anlægsoverslag. 

CoWi har på dette grundlag, dvs. uden nogen 
form for projektering af høfderne, givet et overslag 
på anlægsprisen af de to høfder, dronning thyra 
og dronning dagmar, samt promenaden fra Faxe 
Ladeplads lystbådehavn til Faxe å’s udmunding, inkl. 
3 flydepontoner. dette overslag vil således være 
forbundet med en vis usikkerhed, da der ikke foreligger 
nogen form for projekteringsberegninger mv. desuden 
er der foretaget antagelser og skøn som nærmere 
beskrevet i det følgende.

Usikkerhederne på antagelser og grundlag, og det 
at det er sværere og dermed dyrere at bygge i vand, 
medfører relativt høje estimerede omkostninger. det 
bemærkes i øvrigt at de anvendte enhedspriser er 
baseret på CoWi’s eksisterende erfaring, og at der kan 
forekomme ændringer på disse priser i forbindelse med 
indhentning af tilbud fra entreprenører. 

DE HVIDE DRONNINGER
- overslag af anlægssum

55.500.000 mio.
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22.700.000 mio.

DRONNING THYRA   40,9 %

DRONNING tHYRa
- et kig på langs af stranden
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de absolut hyppigste årsager til at danske og 
udenlandske turister vælger at holde ferie i danmark 
uden for København er ønsket om naturoplevelser og 
specifikt at opleve strand, kyst og hav. turisterne savner 
dog fornyelse af den danske kystoplevelse og faciliteter, 
der stimulerer til outdoor aktivitet og samvær med 
andre.

Kilde: Kystturisterne i Danmark, Videncenter for Kystturisme 

og VisitDenmark (2013)

rAMMEr pLEt i ForHoLd tiL tUriStErNES 
AKtiVitEtEr

”de Hvide dronninger” tilbyder præcis de aktiviteter, 
som er mest efterspurgte blandt de danske og 
udenlandske turister som i dag besøger Østdanmark 
uden for hovedstaden. de korte gåture er den 
absolut hyppigste aktivitet blandt turisterne. dernæst 
foretrækker de at tage på udflugter i naturen, bade 
i hav eller sø, samt at gå ud at spise. Natur- og 
madoplevelser fylder således mere i feriekalenderen 
end f.eks. shopping, og der er flere udenlandske turister 
der vælger at tage på en længere vandretur på ferien, 
end der vælger at besøge en forlystelsespark. 

Kilde: Turismeprofil for Region Sjælland, VisitDenmark for 

Fonden Østdansk Turisme (2011)

StorE AttrAKtioNEr i oMrådEt tiLtræKKEr 
gæStEr

de tre nærmeste større attraktioner er: bon-bon Land 
med cirka 430.000 årlige besøgende; Stevns Klint med 
110.000 besøgende og KØS med 72.785. de ligger alle 
under 30 minutters køretid fra Faxe Ladeplads, inde i 
landet eller på den østvendte kyststrækning. Nærmeste 
attraktion blot 6 km væk er geoMuseum Faxe, der årligt 
tiltrækker 12.300 besøgende.

Kilde: Besøgstals-analyse 2013, Fonden Østdansk Turisme 

(2014)

SUCCESSEr tiL SAMMENLigNiNg

Skulpturerne ”de hvide mænd” på stranden i Esbjerg 
fik gjort op med byens image som fiskeri- og tung 
industriby. de er sammen med den senere etablerede 
Strandpromenade blevet vartegn for Esbjerg som 
kreativ og rekreativ kystby - og de er et velbesøgt 
udflugtsmål for både borgere og turister. 
i Amager Strandpark har anlæg af en lang række 
kystnære funktioner, som bassin, løbestier, 
kajakfaciliteter og meget mere omdannet området til et 
rekreativt mekka. Arkitektur og infrastruktur har været 
en game changer for området, befolkningen i oplandet 
og besøgende i København. 

tuRISMEfORBRuG pÅ 302 MIllIONER

turisterne bruger 302 millioner kroner om året i Faxe 
Kommune. Øget attraktivitet og udbud vil kunne 
generere yderligere omsætning på både overnatning, 
restauranter, detailhandel, attraktioner og andre 
oplevelsestilbud. turisternes døgnforbrug i region 
Sjælland har været stærkt stigende – men øget forbrug 
kræver, at der er noget, at bruge penge på.

Kilde: Turismens Økonomiske betydning i Region Sjælland, 

VisitDenmark for Fonden Østdansk Turisme (2012)

FAXE FØrEr på CAMpiNg 

Faxe Kommune havde 256.000 campingovernatninger i 
2014. dermed er Faxe den kommune i region Sjælland, 
der tiltrækker langt flest campingturister. Flere 
campingpladser er beliggende i cykelafstand fra “de 
Hvide dronninger”, som uden tvivl vil blive et trækplaster 
for campisternes ønske om udflugter i naturen og 
dermed sikre øget tiltrækning af campingturister. i 2009 
havde området 324.000 campingovernatninger. det vil 
give øget turismeomsætning på 28 millioner kroner om 
året alene hvis disse overnatninger genvindes.

Kilde: Overnatningsstatistik 2014, Fonden Østdansk Turisme 

(2015) “A reason to go”

dE HVidE droNNiNgEr 
- KALKLANdEtS KySt- og bAdEdEStiNAtioN

de hvide dronninger tilbyder netop de værdier og 
funktioner, som turisterne efterspørger, og som 
dansk kystturisme bør satse på for at skabe vækst i 
ferieturismen. Etableringen vil derfor kunne styrke 
områdets tiltrækningskraft markant og generere øget 
indtjening og beskæftigelse.

Karin Melbye Holm
fonden Østdansk turisme

Kilde: Ferie i Kystdanmark – warum nicht?; Videncenter for 

Kystturisme m.fl.  nov. 2014
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Diagram, Kilde: Danmarks statestik og VisitDenmark 

(2014) - (Endnu ikke offentliggjorte tal) 
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