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Denne rapport præsenterer analyser, anbefalinger og designscenarier 
for et tårn i Hundelev. Designscenarierne har til formål at visualise-
re mulige fremtider for landsbyen og fungere som inspirationskilde til 
Hundelevs udvikling. Projektet sigter dermed på at diskutere, hvilke 
udviklingsmuligheder landsbyen Hundelev har - i samspillet mellem 
det bebyggede miljø, livet i landsbyen og dens fremtidige identitet. Ar-
bejdet sætter fokus på udviklingen af Hundelevs landsbymidte med 
undersøgelser af, hvordan et tårn i Hundelev kan være et arkitektonisk 
vartegn, et omdrejningspunkt for hverdagslivet i landsbyen og for dens 
besøgende, og et strategisk skridt mod god lokalsamfundsudvikling. 

Rapporten er et af to formidlingsprodukter fra forsknings- og udvik-
lingsprojektet ”Mere end et vartegn – Analyser og designscenarier 
for lokalsamfundsudvikling i Hundelev”, som er udarbejdet i perioden 
august 2017 til februar 2018. Det andet produkt er en videnskabelig 
artikel om designforskning i udviklingen af mindre danske bysamfund, 
med fokus på design som metode til at understøtte stedsidentitet og 
det gode hverdagsliv. Projektet har således haft to mål: 1) udvikle de-
signscenarier for et tårn i landsbyen Hundelev til brug som diskussi-
onsoplæg i udviklingen af Hundelev som lokalsamfund, og 2) udforske 
designudvikling som metode i landsbyudviklingsprocesser.

Projektet er gjort muligt i et samarbejde med Udviklingsgruppen for 
Hundelev og Omegn, og det har nydt godt af udviklingsgruppens lokale 
indsigt og deres betragtelige engagement og entusiasme. En stor tak 
til Hundelevs borgere for at deltage i projektet og bidrage med uvurder-
lig viden om Hundelev og omegn.

Projektteamet består af Lea Holst Laursen, Ditte Bendix Lanng, Chry-
savgi Konstanti og Søren Risdal Borg, alle fra Aalborg Universitets In-
stitut for Arkitektur, Design & Medieteknologi.

Aalborg, februar 2018

Forord 
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Kører man, som udefrakommende, gennem Hundelev, gør landsbyen 
ikke meget væsen af sig. Den ligner de andre landsbyer langs vejen. 
Som forbipasserende får man ikke umiddelbart øje på Hundelevs man-
ge kvaliteter, som er båret af borgernes engagement i at udvikle deres 
eget lokalsamfund. Men gør man et stop i Hundelev har man god chan-
ce for at mærke landsbyens stærke fællesskab, som gør Hundelev til 
et levende og aktivt lokalsamfund. 

Med projektet inviterer Udviklingsgruppen for Hundelev og Omegn nye 
øjne ”udefra” til at se på landsbyen; der er brug for at få identificeret 
”nye vinkler, nye muligheder og nye sammenhænge” (Hjørring Kom-
mune 2017, p.9) i forhold til fremtidig udvikling. Projektet sætter fokus 
på, hvordan dristig landsbyudvikling kan se ud, og hvordan lokale bor-
gere i samarbejde med en videninstitution kan være med til at sætte 
fokus på innovativ landsbyudvikling. I dette arbejde bidrager Aalborg 
Universitet med at omsætte de store tanker og visioner borgerne i Hun-
delev har til analyser, anbefalinger og designscenarier, som kan være 
debatskabende og også potentielt dagsordenssættende for Hundelev i 
fremtiden. Hundelevs borgere viser med projektet, at de har visionerne 
og handlekraften til at rykke på landsbyens udfordringer og mulighe-
der, for derigennem til stadighed at arbejde for, at Hundelev er et le-
vende lokalsamfund.

Projektet arbejder med kvaliteten af det bebyggede miljø og styrkelsen 
af fællesskabet som dynamoer for lokalsamfundsudvikling i Hundelev. 
Hundelevs centerområde omkring Friskolen og Brugsen er udvalgt 
som det sted, der skal sættes ind. Fokus er på tiltag, der kan styrke og 
understøtte landsbymidtens mange muligheder: som trafikalt, socialt, 
arkitektonisk og funktionelt knudepunkt, lokalt mødested, indkøbssted, 
vartegn, og turistattraktion. Centralt for projektet er udviklingen af ideer 
til et ca. 20 meter højt tårn, der skal arbejdes sammen med de øvrige 
funktioner, rumlige strukturer og bygninger i nærområdet, særligt med 

Indledning
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Brugsen og Friskolen. Dette arbejde tager udgangspunkt i de visioner, 
ønsker og krav til projektet, som Udviklingsgruppen samt andre lokale 
har identificeret. Det handler om, hvordan tårnet kan styrke stedets 
kvalitet og bidrage til et attraktivt og levende lokalsamfund. Dermed 
er dette projekt på linje med Hjørring Kommunes Landdistriktsstrategi, 
der slår fast, at et steds udseende og fremtoning er afgørende for om 
et område er attraktivt (Hjørring Kommune 2017).

Projektets forskningsfaglige del sætter fokus på designudvikling som 
metode til landsbyudvikling. Her handler det om at teste og udvikle 
arkitektoniske og urban design-faglige metoder og tilgange, samt at 
udfolde begrebet ”forskning-gennem-design” gennem en konkret case. 

Projektet munder ud i tre anbefalinger og tre designscenarier, som kan 
benyttes i den videre udvikling af visionen om et tårn i Hundelev. An-
befaling 1 sigter på, at tårnet skal dyrke de lokale stedlige potentialer 
som dynamo for lokal udvikling. Det tilknyttede designscenarie 1, ”Na-
turtårnet”, eksemplificerer, hvordan denne anbefaling kan udmøntes. 
Skitserne viser et tårn med både symbolske og fysiske forbindelser til 
det omkringliggende markante og varierede landskab.

Anbefaling 2 sigter på, at tårnet i Hundelev skal bygges på lokalt 
fundament - fællesskabet bygger til fællesskabet. Det tilknyttede de-
signscenarie 2, ”Forsamlingstårnet”, eksemplificerer, hvordan denne 
anbefaling kan udmøntes. Skitserne viser et ”lodret forsamlingshus” - 
et tårn med velkendte former og funktioner med lokal orientering. 

Anbefaling 3 sigter på, at tårnet som et pejlemærke skal markere sig 
arkitektonisk i form og struktur. Det tilknyttede designscenarie 3, ”Fyr-
tårnet”, eksemplificerer, hvordan denne anbefaling kan udmøntes. 
Skitserne viser et pejlemærke, der igennem en markant form og modig 
lyssætning tiltrækker opmærksomhed og ”skaber sted”.
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Dette kapitel præsenterer projektets arbejdsmetoder og 
proces: et arbejde, der har vekslet mellem analyser af 
projektets genstandsfelt og koncept- og designudvikling.



Kapitel 

01
Metode og arbejdsproces
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Workshop med fremmødte borgere i Hundelev
12. okt. 2017.

Analyse

Design

Problem-
identifikation

Afrappor-
tering

Projektet er udarbejdet på bag-
grund af 4 overordnede faser: 
analyse, problemidentifikation, 
design og afrapportering. Dis-
se har til formål at strukturere 
arbejdet og sikre fremdriften af 
projektets indhold. 
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Metode og arbejdsproces

Projektteamet består af lektor Lea Holst Laursen, adjunkt Ditte Bendix 
Lanng, forskningspraktikant Chrysavgi Konstanti og forskningsassi-
stent Søren Risdal Borg, alle fra Aalborg Universitet og med kompeten-
cer inden for Urban Design, landdistriktsudvikling og mobilitet. Projekt-
teamet arbejder med forskningsbaseret design og med designbaseret 
forskning. I dette projekt anvendes og udvikles viden omkring sam-
spillet mellem strategisk landdistriktsudvikling og konkrete design-in-
terventioner. 

På gentagne besøg i Hundelev har projektteamet arbejdet på at ind-
samle viden om landsbyen, med det mål at opnå et fyldestgørende 
kendskab til landsbyen, dens borgere, funktioner og stedlige karakteri-
stika. Der er ligeledes blevet afholdt en række møder med Udviklings-
gruppen for Hundelev og Omegn for at få lokalt kendskab til landsby-
ens organisering, udviklingspotentiale og borgernes engagement. 

Tårnet har naturligvis krævet særlig opmærksomhed - at tænke sig et 
fremtidigt 20 meter højt arkitektonisk vartegn i Hundelev! Der er ble-
vet udarbejdet analyser af  tårnet som arkitektonisk objekt, herunder 
undersøgelse af en række muligheder for form, højde og rumlig ind-
virkning i Hundelev, samt undersøgelser af andre eksempler på tår-
ne. Derudover er tårnet blevet undersøgt som strategisk landsbyud-
viklingsværktøj og som ramme for hverdagsliv og fællesskab. Dette 
med henblik på at koble arbejdet med tårnet tæt sammen med stærke 
rammer for lokaludvikling.

Et centralt element i processen var et borgermøde i oktober 2017, hvor 
ca. 60 fremmødte borgerne i Hundelev fik lejlighed til at dele deres 
overvejelser om et tårn i byen. I grupper blev der arbejdet med en to-
delt opgave, der bestod af en kortlægning af problemer og potentialer 
i landsbyen, samt en designopgave, hvor borgerne skulle give forslag 
til højde, volumen og placering af tårnet på en fysisk model. Dette gav 
indsigt i borgernes holdninger og visioner, heriblandt at tårnet ikke kun 
skal være et udkigstårn, men også et sted til ophold og aktivitet; at 
tårnet skal være et mødested, og at tårnet skal være et blikfang for 
forbipasserende. 

En anden inddragelsesproces fandt sted på Aalborg Universitet, 
hvor projektteamet havde indbudt kolleger til at deltage i en idegene-
ringsworkshop. I denne workshop blev der arbejdet med tårnets brugs-
potentiale og betydningslag. Workshoppen blev toneangivende for de 
designscenarier, der sidenhen er blevet udviklet, bl.a. i forhold til be-
slutningen om at udarbejde tre designscenarier, for derigennem at sty-
ke bredden i fremtidige diskussioner om tårnets betydning, placering, 
anvendelse, udtryk og strategiske effekt.
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Dette kapitel introducerer visionen om et tårn i Hundelev, og 
peger på tre betydningslag som tårnet kan få: dets betydning 
som arkitektonisk objekt, som strategisk værktøj til lokalsam-
fundsudvikling samt som attraktion og hverdagslivsdynamo i 
Hundelev. Sidst samler kapitlet to analyser af et fremtidigt 20 
meter højt tårn: den visuelle effekt i Hundelevs eksisterende 
rumlige forhold, samt udsigten fra 20 meters højde.



Kapitel 

02
Ideen om et tårn i Hundelev
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Tårnhøje tanker

Opdraget fra Udviklingsgruppen til projektteamet var at undersøge de 
arkitektonisk-rumlige muligheder for et tårn centralt placeret i landsby-
en. Der er blevet arbejdet på denne ide om et tårn i Hundelev siden 
begyndelsen af 2017, hvor Udviklingsgruppen formulerede en vision 
for 2020. Denne vision peger bl.a. på, at Hundelev skal være et cen-
ter for det omkringliggende opland og skabe ”Hundelev City” omkring 
Brugsen og Friskolen. Selv formulerer Udviklingsgruppen visionen om 
et tårn på følgende måde:

”Ligeledes vil det integrerede belyste udsigtstårn signalere mod lan-
devejen og omverdenen, at her er der adgang til oplevelser. Man kan 
straks af designet se, at det er for gæster - at her kan man få en ople-
velse………udsigtstårnet vil blive et landemærke, et markant vartegn 
for området, der så langt øjet rækker er forholdsvis fladt og uden an-
strøg af hverken kirker, siloer eller andre elementer, man normalt læg-
ger mærke til.”
   (vision 2020, udarbejdet af Udviklingsgruppen  
   Hundelev City i januar 2017)

Udviklingsgruppen har tidligere arbejdet med en landskabsarkitekto-
nisk omdannelse af landsbymidten, men har fundet et behov for også 
at arbejde med mere radikale ideer, der i højere grad sigter på at ”sæt-
te Hundelev på landkortet” og styrke landsbyens fællesskab og overle-
velsesevne i en tid, hvor landsbylivet er under pres. 

Men som udefrakommende er det oplagt at stille spørgsmålet: hvorfor 
så lige et tårn? Hvad er det, et tårn kan og skal bidrage med i forhold 
til udvikling af landsbyen?

Svaret må være, at det handler om flere aspekter, der tilsammen kan 
gøre Hundelev til noget særligt og styrke den lokale identitet, som 
binder landsbyens borgere sammen. I det følgende peger vi på tre 
betydningslag, som er vigtige for det videre arbejde med tårnet: dets 
betydning som strategisk værktøj til lokalsamfundsudvikling, som arki-
tektonisk objekt samt som attraktion og hverdagslivsdynamo.
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Fotos fra workshoppen den 12. okt. 2017.
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Tårnet som strategisk udviklingsværktøj

Hvis det gode landsbyliv skal bestå i Hundelev, kræver det initiativer, 
der udvikler Hundelev og skaber en ny fremtid for Hundelev, der er 
anderledes end de tidligere typer af landsby som Hundelev har været. 
De tårnhøje tanker danner billedet på denne ny fremtid. Tårnet er her 
et strategisk værktøj til at skabe udvikling i byen. 

Historisk har Hundelev været en ”landbrugslandsby”. Oplandsfunkti-
onen har været at servicere det omkringliggende landbrug. I Hjørring 
Kommunes kommuneplan er Hundelev defineret som lokalby, hvilket 
betyder, at der i Hundelev er en række servicefunktioner, der fortsat 
gør Hundelev til oplandscenter for en række omkringliggende mindre 
bysamfund. I dag kan vi betegne Hundelev som en ”fællesskabslands-
by” med et fokus på sociale aktiviteter og fælles engagement. 

Tårnets betydning kan blive, at hjælpe Hundelev på vej mod at være 
en ”på forkants-landsby”, der peger en retning ud for landsbyudviklin-
gen. Dette er et relevant indspark nu, hvor landsby-livsformen, som vi 
kender den, er under pres. Der er behov for at tænke nyt for at ”bibe-
holde og skabe passende rammebetingelser for det gode liv på landet” 
(Laursen et al 2017, p8-9), hvis landsby-livsformen fortsat skal være 
en attraktiv bosætningsmulighed i Danmark. For de borgere, der bor i 
Hundelev i dag, rummer landsbyen kvaliteter, som de ønsker at beva-
re, men der er samtidig en klar bevidsthed om, at bevaring og udvikling 
af landsbyen må ske ved at tænke nyt og gribe til handling.

Visionen om tårnet rummer visionen om, at Hundelev bliver et fyrtårn 
på egnen - i både overført og bogstavelig forstand. Et højt tårn vil rage 
op og sætte sit præg på egnens landskab og muligheder, og tårnet vil 
kunne skabe synlighed om Hundelev. Dels som et vidnesbyrd om en-
gagement og handlekraft og dels som en attraktion, hvorfra man kan 
nyde et ophøjet blik på fx det værdifulde landskab langs vestkysten. 

Udviklingen af tårnet er ikke nødvendigvis ensbetydende med vækst 
i befolkningstal og økonomisk grundlag. Det flytter snarere fokus hen 
mod at styrke og udvikle det gode hverdagsliv, og dermed fortsætte det 
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Et tårn i Hundelev
- mere end et vartegn - 

arkitektonisk vartegn

strategisk værktøj til 
lokalsamfundsudvikling

attraktion og hverdagsliv

betydelige arbejde, som allerede udføres i Hundelev, hvor der lægges 
kræfter i gode fællesskaber og sociale relationer, fælles aktivitetsom-
råder og rekreative arealer, og ikke mindst i at bevare et velfungerende 
service-, kultur- og fritidsudbud. Disse aspekter er ifølge landsbyfor-
sker Jørgen Møller nødvendige at sætte fokus på, hvis negativ lands-
byudvikling skal forhindres (Møller 2008). 

Når tårnet anskues som et værktøj til strategisk udvikling, er dets be-
tydning at synliggøre og styrke fællesskabet, aktivitetsmulighederne 
og fremtidsvisionen om landsbyen igennem design af landsbymidten. 
Dermed kobles fysiske og æstetiske kvaliteter med de stærke fælles-
skaber og sociale relationer, som bidrager til, at det giver særlig me-
ning at bo på landet.
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Tårnet som arkitektonisk vartegn

Fyrtårne, vandtårne, udsigtstårne, kirketårne, klatretårne, klokketårne, 
kontroltårne, antennetårne, borgtårne, boretårne, sømærker og spir - 
det er blot nogle af de variationer af tårne, der findes. Alle forskelli-
ge tårntyper, der har forskellige funktioner, udtryk og form. Tårne kan 
være fritstående, bygget sammen med andre bygninger, fremtræde 
massive eller lette. Karakteristisk for tårne er deres monumentalitet og 
vertikalitet. Tårne er vertikale markører, der skiller sig ud fra bygnings-
massen - de er vartegn og pejlemærker. Mange tårne er let aflæselige 
i deres formudtryk; de kobler form og funktion, fx fyrtårnets høje mas-
sive murstensbygning med kuplen foroven eller sømærkets trekantede 
træstruktur. 

Tårne i byerne rager op over byens tage og skaber en konjunkturlin-
je i byen med variation. I landskabet ligger tårnene højt. Eksempelvis 
kirketårne knejser over bakker og træer. Fælles for dem alle er, at de 
bliver vigtige markører, som folk orienterer sig imod og dermed er med 
til at give identitet til det område, de er placeret i. 

På illustrationen til højre ses et højdediagram over udvalgte eksisterende tårne. 
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Tårnet som attraktion og hverdagsliv

En af grundstenene i dansk landsbyliv er engagerede landsbybeboe-
re, der kæmper for at udvikle og styrke deres landsby (Laursen et al 
2017). Som formuleret i deres landdistriktsstrategi anser Hjørring Kom-
mune lokalt initiativ og samarbejde som essentielle faktorer, hvis der 
skal ske lokal udvikling i kommunens landsbyer. Lokalsamfundsudvik-
ling handler i denne sammenhæng om at skabe lokal udvikling med og 
til borgerne, om at udnytte de lokale ressourcer og skabe udvikling, der 
tager udgangspunkt i det fællesskab og samarbejde, der er tilstede.

”Udviklingen i landdistriktet i Hjørring Kommune skal ske på baggrund 
af lokalt initiativ og engagement. I lokalsamfundene er det borgerne, 
der kender det lokale potentiale bedst. Det er også borgerne, der har 
den største interesse i en lokal udvikling. Og det er borgerne, der har 
idéerne. Derfor skal de mange udviklingsprojekter i landdistriktet være 
forankret i lokalsamfundene og i det lokale foreningsliv.” 
     (Hjørring Kommune, 2017 p.12)

Visionen om tårnet indskrives i denne styrke af lokale ildsjæle, der ar-
bejder for Hundelevs bevaring og udvikling. Det lokale ejerskab er af-
gørende for tårnets betydning og tilpasning til landsbyen. Tårnet skal 
først og fremmest tænkes, bygges og bruges af borgerne. 

Med udgangspunkt i borgernes ønsker er tanken med tårnet i Hunde-
lev at samtænke det gode hverdagsliv med turisme. Der skal skabes et 
samlingssted, som både lokale og turister kan have glæde af og som 
derved tilfører landsbyen særegne muligheder og identitet. 
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Som attraktion og identitetsmarkør kan tårnet dermed bidrage til, at 
Hundelev styrkes som noget andet end blot endnu en gennemfart-
slandsby på strækningen mellem Løkken og Hjørring. Det kan blive et 
sted som har mening for både de, der bor her og for de, der kommer 
forbi.

Som dynamo for hverdagslivet i Hundelev kan tårnet styrke landsby-
midten. Med Friskolen og Brugsen har Hundelev allerede i dag sit funk-
tionelle styrkepunkt her, og tårnet kan danne det nye mødested og 
aktivitetssted, som kan samle og styrke lokalsamfundets daglige liv.

Shelterpladsen i skoven. 
Foto fra et af projektteamets første besøg i Hundelev. 
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Analyse: visuel effekt af et 20 m højt tårn

For at forstå, hvilken indvirkning et 20 meter 
højt tårn vil have, er der lavet en analyse af 
de visuelle effekter tårnet vil have i landsby-
en. Hvor højt tårnet vil knejse? Og hvorfra 
får man et godt udsyn til tårnet?

Analysen er lavet ved at antage en place-
ring mellem Brugsen og Friskolen, og der-
næst indtegne en 20m-linje på fotografier 
fra følgende markerede steder i landsbyen.

5

4

1 2

3

4

5

Tårn

Tallene angiver 5 fotovinker, hvorfra tårnets 
visuelle effekt er analyseret.
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Analyse: Udsigt fra 20 meters højde  

Ved hjælp af en lift sat op centralt i Hundelev blev det muligt at do-
kumentere udsigten fra 20 meters højde. Som fotografierne på disse 
sider viser, kommer man i 20 meters højde op over trætoppene og får 
en god udsigt over hele landsbyen og det omkringliggende landskab. 
Der er en unik udsigt over omegnens landbrugslandskab og endog et 
fint kig mod Rubjerg Knude og fyrtårnet, der knejser over vandreklitten.

Panoramabillede af Hundelev fra 20 meters højde

Udviklingsgruppen stillede beredvil-
ligt op med en lift, så analysen kunne 
laves. Et vidnesbyrd om de lokale 
ressourcer og engagement.
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Udsigten mod Rubjerg Knude fra 20 meters højde.
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I dette kapitel præsenteres projektets stedsanalyser af lands-
byen Hundelev og omegn. Stedsanalyserne er delt op i tre af-
snit: omegnen, landsbyen og centerområdet. De har til formål 
at identificere vigtige stedsforhold, problemer og potentialer, 
som kan have betydning for et fremtidigt tårn placeret i lands-
bymidten i Hundelev.



Kapitel 

03
Stedsanalyser af Hundelev
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Kortet viser Hundelevs placering i det Vendsys-
selske samt de attraktive turistdestinationer, der 
ligger i umiddelbar nærhed til Hundelev.

1 : 200.000
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Egns-skala: Hundelevs omegn 

På egns-skala har Hundelev en række potentialer, herunder nærhed til 
kysten og de særegne landskaber og til hovedbyen Hjørring. Hundelev 
ligger i den sydvestlige del af Hjørring Kommune, ca. 11 km fra Hjør-
ring, som er kommunens absolutte hovedby, med handelscenter og 
jobmuligheder. Der er ca. 9 km til vestkysten og de attraktive besøgs-
mål Løkken, Lønstrup og Rubjerg Knude. Tæt på ligger også det hi-
storiske Børglum Kloster. Denne del af vestkysten er et unikt landskab 
med en række karakteristiske landskabstræk, bl.a. sandet der vandrer 
ved Rubjerg Knude, de stejle skrænter ved Lønstrup og Nørre Lyngby 
og Løkkens karakteristiske bade- og fiskemiljø. Dette natur- og kultur-
landskab er særdeles attraktivt for både turister og lokale og tiltrækker 
hvert år mange besøgende. 

Tårnet i Hundelev tænkes at skulle være 20 meter højt for dermed at 
kunne rejse sig over landskabet og gøre det muligt at se store dele af 
det særegne landskab fra Hundelev. Især udsigten til Rubjerg Knudes 
storslåethed vil være en attraktion. Igennem tårnet kan populære tu-
ristdestinationer således blive gjort tilgængelige; tårnet forstærker og 
synliggør relationen mellem Hundelev og landsbyens attraktive omgi-
velser.

Børglum Kloster

Lønstrup strand Rubjerg Knude fyrtårn

Løkkensvej
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Landsby-skala: Landsbyen Hundelev

Hundelev er en landsby med 224 indbyggere. Landsbyen er oprindeligt 
opstået omkring Løkkensvej og kan betegnes en ”vejkantslandsby”. 
I dag er Løkkensvej en meget befærdet vej som forbinder feriebyen 
Løkken med hovedbyen Hjørring.

Landsbyen har et stærkt fællesskab og et rigt foreningsliv, der muliggør 
en lang række aktiviteter og har indvirkning på byens fysiske strukturer. 
Der er blevet etableret tennisbaner, shelterplads, stibelysning, lege-
pladser, anlæg med sø, frugtlund og ikke mindst friskole. Fællesskabet 
sørger også for vedligeholdelsen og driften af landsbyens fællesare-
aler. Frivillighed synes at ligge i landsbyens DNA. Et af de seneste 
initiativer er etableringen af et fitnesscenter på skolen, som giver nye 
muligheder for motion lokalt i Hundelev. 

På kortet til højre vises Hundelevs aktivitetsområder, 
som er blevet til ved lokal iderigdom og frivillig arbejdskraft.

1
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”Serial vision”: Ankomst til Hundelev 
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Løkkensvej

Løkkensvej

Sejlstrupvej

Vennebjergvej

Hundelevvej

1
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4
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6

Picnicområde

Rekreativt område

Tennisbane

Grillområde

Legeplads
Siddeområde

Legeplads

Basket- og fodboldbane

1 : 5.000

Ankomst Serial Vision1
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Bebyggelse | Landsbyen består hovedsageligt af en-familiehuse. Den 
ældste del af bebyggelsen ligger langs Løkkensvej. Hovedvægten af 
den resterende bebyggelse er fra 1960’erne/70’erne og er tidstypisk 
parcelhusbyggeri. Der er indenfor de seneste år lavet en ny udstykning 
vest for landsbyen, hvor der er anlagt søer og stier for at styrke områ-
dets attraktivitet.

Grønne og blå strukturer | I landsbyen er der enkelte søer, en frugt-
lund, en række grønne opholdsrum med legepladser, borde og bænke, 
samt et stort grønt areal, hvor der afholdes Sankt Hans. I byens kant 
med nord ligger den fællesejede skov, som bruges til rekreative formål, 
med bl.a. tennisbaner og shelterplads. Centralt i byen er Friskolens 
legeplads et stort grønt område, hvor det bl.a. er muligt for alle at bru-
ge multibanen. Landsbyen omgives af landbrugsjord, og der er en klar 
grænse mellem det bebyggede og det åbne land.

Infrastruktur | Løkkensvej skærer sig igennem landsbyen og deler 
den i to. Farten på trafikken gennem landsbyen er ofte høj og det kan 
være svært at krydse Løkkensvej. Især krydset ved Brugsen er udfor-
drende, da de to tilstødende veje ligger lavere end Løkkensvej. Når 
man bevæger sig i bil langs Løkkensvej, oplever man ikke landsbyens 
herligheder. Man kan se husene ved vejkanten og nogle bælter af træ-
er, der passerer forbi. Dermed får man ikke en fornemmelse for lands-
byens mange opholdsrum og det mangfoldige liv, der er i Hundelev.

Funktioner | Hundelev har indkøbsmuligheder både i form af Brugsen 
og brugskunstbutikker. Der er en friskole og børnehave. Derudover er 
der nogle enkelte virksomheder, bl.a. en automekaniker.
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Kortet viser Hundelevs byområder og bebyggelsesstruktur.

Løkkensvej

Løkkensvej

Sejlstrupvej

Vennebjergvej
Hundelevvej

Skolegård

P-plads

Legeplads

Basket- og
fodboldbane
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Parkering

BebyggelsesområdeHegnBlå struktur

Bebyggelsestype



side 
36

Bydels-skala: Hundelevs centrum

Centralt placeret i landsbyen er Brugsen og Friskolen.  Brugsen ligger 
på hjørnet af Løkkensvej og Sejlstrupvej lige op til landsbyens mest 
trafikerede vejkryds. På de andre sider er Brugsen omkranset af en 
stor parkeringsplads, som også rummer en tankstation. Brugsen er en 
gulkalket bygning med indgang fra parkeringspladsen. Brugsen er for-
bundet med skolen gennem to passager, som henholdsvis forbinder 
Brugsens parkeringsplads med multibanen og med skolegården.  Der-
udover er skole og Brugs adskilt ved naturlige hegn og bjælkehegn.

Skolen er en klassisk rødstensbygning fra 1905, der løbende er blevet 
udvidet. Ud mod Sejlstrupvej er skolegården belagt med asfalt, som 
bruges til leg og boldspil. Derudover er skolen omkranset af græs og 
træer. På skolens område ligger også en bygning som tidligere har væ-
ret SFO, men som på nuværende tidspunkt står tom. Denne bygning 
tænkes nedrevet. Det kunne være her, at tårnet skulle bygges.
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Bebyggelse

Skole

Parkering

Boligbegyggelse

Rekreativt / aktivitetsområde

Erhverv

Bebyggelse

Skole

Parkering

Boligbegyggelse

Rekreativt / aktivitetsområde

Erhverv

Fysisk barriere Hegn

Biler: bevægelsesmønster

Gående: bevægelsesmønster

Fysisk barriere

Hegn

Biler: bevægelsesmønster

Gående: bevægelsesmønster
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Biler: bevægelsesmønster

Gående: bevægelsesmønster

Materialer

Funktioner

Infrastruktur

Græs

Asfalt

Fortovsbelægning
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På baggrund af de foregående analyser vil dette kapitel præ-
senterer tre anbefalinger og designscenarier for et tårn i Hun-
delev. Anbefalingerne opsamler Hundelevs vigtige potentialer, 
som bør bruges i udviklingen af et tårn. De drejer sig om det 
lokale fællesskab, om arkitektonisk kvalitet og om særlige 
stedlige muligheder. De tre designscenarier eksempliciferer, 
hvordan anbefalingerne kan udmøntes. Kapitlet indledes med 
en analyse af placeringsmuligheder.



Kapitel 

04
Tre anbefalinger - tre designscenarier
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Tårnets placering 

Der udvikles tre designscenarier med tre forskellige placeringer i det 
centrale Hundelev og med tre forskellige tårntyper med variation i form, 
materialer og anvendelse. Dette skaber en bredde i grundlaget for det 
videre arbejde med udvikling af tårnet. 

Det første scenarie arbejder med en placering på det sted, hvor Brug-
sens parkeringsplads møder skolens grønne areal tæt på multibanen. 

Det andet scenarie arbejder med en placering der, hvor den tidligere 
SFO bygning ligger i dag. 

Det tredje og sidste scenarie arbejder med en placering midt i skole-
gården der, hvor cykeloverdækningen ligger i dag. 

På kortet ses de tre forskellige designscenariers placering
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Placering 1 Placering 2 Placering 3

Modelstudier af placering og form på tårnet 



Anbefaling 1

Et tårn skal dyrke de lokale stedlige potentialer 
som dynamo for lokal udvikling

•

Naturtårnet
Designscenarie 1 eksemplificerer, hvordan den første anbefaling 
kan udmøntes. Skitserne viser et tårn med både symbolske og 
fysiske forbindelser til det omkringliggende markante og varie-

rede landskab.

Strategisk udviklingsværktøj
Tårnet inddrager de omkringliggende stedlige potentialer og skaber 

en dobbelt sammenhæng mellem omegnen og landsbyen ved at mu-
liggøre udsigten til landskabet samtidig med, at landskabet trækkes 

ind i landsbyen. 

Arkitektonisk vartegn
Et tårn med en dynamisk spiralform, der trækker landskabet og den 
besøgende op i tårnet. Det er en kombination mellem en transparant 
cylindrisk kerne, en trætrappe der snor sig udenpå og beplanting der 

kravler opad og hænger ned.

Attraktion og hverdagsliv
Et nyt ”grønt” mødested i landsbyen - et vertikalt landskab der kombi-
nerer attraktion med hverdagsliv: en markant destination og udkigs-

punkt, et sanseligt mødested og med funktioner som fitnesscenter og 
fælleslokaler. 
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Naturtårnet trækker det omkringliggende landskab ind i byen. Der ska-
bes ikke kun en visuel relation mellem Hundelev og landskabet, men 
også en fysisk relation, hvor landskabstyper fra omegnen trækkes ind 
i landsbyen. Når man besøger tårnet, kan man opleve årstidernes skif-
ten: beplantningen på og omkring tårnet skifter farve og udtryk. Ople-
velse om vinteren er anderledes end om sommer; en blæsende dag 
adskiller sig fra en vindstille; skyer og blå himmel giver forskellige ud-
tryk. Præcis som landskaberne omkring Hundelev skifter karakter. 

Naturtårnet er placeret på hjørnet mellem Brugsens parkeringsplads 
og skolens område, tæt på multibanen. Her er der gode forhold for at 
Naturtårnet kan være et blikfang i byen. 

Tårnet kan fx bygges i stål og træ og beklædes med forskellige former 
for beplantning. Formmæssigt varierer tårnet i bredde og massivitet. 
Tårnet er bygget op med en indre cylindrisk kerne som er det bærende 
element og som indeholder en elevator så gangbesværede kan kom-
me op. Den nederste del af tårnet har en mere massiv karakter, der 
skaber plads til det ønskede motionscenter. Herefter slynger tårnet sig 
opad i en mere snæver form og let struktur. Til sidst breder det sig ud 
igen og øverst er en stor udsigtsplatform med 360 graders udsigt ud-
over landskabet. Selve opgangen til udsigtsplatformen er ikke trapper, 
men - som i Rundetårn - en rampe, der snor sig rundt om en kerne. 

Med Naturtårnet kan der skabes et levende økosystem. Med en mang-
foldighed i flora kan der blive grobund for at insekter og smådyr kom-
mer til. Som et mini-økosystem kan tårnet bruge regnvand, der kan op-
samles og bruges til at vande planterne, vanddyser øverst i tårnet kan 
lade regnvandet langsomt pible med og indhylle tårnet i vanddamp, 
selv når solen skinner. 

1 : 2.000
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Designscenarie 1: Naturtårnet
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Visuel kontakt til landskabet

Landskabet ”foldes” ind i byen
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Spiselige planter Naturmaterialer

Lag-på-lag landskab

Grønt året rundt

Grønne vidder



side 
46

Visualisering af Naturtårnet med frodige omgivelser midt inde i Hundelev.
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Brugsen

OK 
Benzin

Skole

Skolegård

1 2
3 4

Legeplads

Elevator

Fitness

Tårn indgang

Basketball- og 
fodboldbane

Parkeringsplads

Ny Parkeringsplads

Busstop

Plantegning Naturtårnet 1 : 500
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Opstalt Naturtårnet 1:200

 · �tness ·  · �tness · 

Eksisterende træ

Elevator

360° Udsigtsplatform · 90 m2

20 m
Trappebredde · 1,5 m

Terrasse i trækronerne 
med elevatoradgang · 50 m2 

Fitnesscenter 
To etager á 50 m2

Beplantet trappetårn som lodret have



Anbefaling 2

Et tårn i Hundelev skal bygges på lokalt fundament
- fællesskabet bygger til fællesskabet

•

Forsamlingstårnet
Designscenarie 2 eksemplificerer, hvordan den anden anbefa-

ling kan udmøntes. Skitserne viser et ”lodret forsamlingshus” - 
et tårn med velkendte former og lokal orientering. Det er bygget 
op som en stak klodser, hver med sin funktion orienteret mod 

fællesskabets behov. 

Strategisk udviklingsværktøj
Tårnet er ildsjælenes ide, og det kan bygges på lokal kraft og kun-

nen. Som et fælles flagskibsprojekt viderefører udviklings- og bygge-
processen de flotte takter fra Hundelevs talrige anlæg udført af lokale 

frivillige. Et vartegn for fællesskab og handlekraft.

Arkitektonisk vartegn
Tårnets skala bringes ned med opdelingen i mindre enheder. Det 
kobles på omgivelserne i et nyt byrum på et let hævet plateau. En 
rød teglstensmur fra den tidligere SFO-bygning danner ryg for det 

nye byrum og kobler den gamle og den nye arkitektur.

Attraktion og hverdagsliv
Tårnet giver muligheder, som Hundelevs borgere og besøgende kan 
få stor glæde af: fitness, leg - fx. rapelling og klatrevæg, fællesrum, 
siddepladser - i læ og under åben himmel, og en formidabel udsigt
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Forsamlingstårnet bygges på og med lokale kræfter og Hundelevs lo-
kale kapital. Tårnet er en manifestation af landsbyens stærke fælles-
skab og virkelyst. Det henvender sig til både lokale og besøgende, 
og  rummer funktioner som fitness, leg (rapelling, klatrevæg, legenet), 
fællesrum, siddemuligheder og udsigtsplatform. 

Tårnet er placeret mellem skolegården og Brugsen, der hvor den tidli-
gere SFO-bygning ligger. Buskads og hegn imellem skole og Brugs er 
fjernet for at give plads til indgang til tårnet og motionscentret fra Brug-
sens parkeringsplads. Dele af SFO-bygningens karakteristiske røde 
murstensmur ind mod skolegården er bevaret, så rummene og funk-
tionerne adskilles, og så teglenes fine farve og stoflighed kan danne 
klangbund for det nye byggeri.

Forsamlingstårnet kan bygges med en let stålkonstruktion beklædt 
med forskellige former for glas. Tårnet er på samme tid både massivt 
og transparent, og der veksles mellem om man kan se ind i tårnet eller 
om det er lukkede facader. Motionscentret er bygget i et transparent 
materiale, der skaber visuel kontakt med de indendørs aktiviteter. 

Tårnet og motionscentret er ikke bygget sammen, men er placeret i 
relation til hinanden og deler en fælles overdækket indgang. Tårnet og 
motionscentret er placeret på et firkantet plateau, der hæver sig nogle 
få trin over overfladen som en base, der markerer sammenhængen 
mellem funktionerne. I plateauets flade er der installeret belysning og 
der er plads til at gøre ophold samt til andre aktiviteter. 

1 : 2.000
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Designscenarie 2: Forsamlingstårnet
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1

4

2

3

1. Forsamlingstårnet

2. Fitnesscenter med klatrevæg og andre aktiviteter

3. Mur fra tidligere SFO-bygning

4. Plateau, der skaber plads til et offentligt samlingsrum
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Visualisering af Forsamlingstårnet, set fra nordvest.
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Parkeringsplads

Brede trin

Eksisterende træer

Lys

Lys

Plantegning Forsamlingstårnet 1:100
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Sti til skolen

Eksisterende træer

Fitnesscenter

Overdækket mellemzone

Eksisterende teglmur

Elevator
Lys

Skolegård
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Snit AA 1:100

Opstalt Forsamlingstårnet, set fra vest 1:100

Forsamlingstårnet veksler mellem transparente og massive rum som man 
bevæger sig opad, trappen krager ud og skaber et dynamisk tårn.
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Overdækket mellemzone 
danner tagterrasse

Rapelling

Fitnesscenter

Plateau med trin

Translucent fællesrum

360gr udsigt

Trappemotion
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Opstalt Forsamlingstårnet, set fra syd 1:100

Tårnet har rum til ophold og udsigtsplatform i toppen samtidig med, at det 
er indrettet til ophold, leg og sport.
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360gr udsigt

Trappemotion

Mødested

Skolen

Plateau



Anbefaling 3

Et pejlemærke skal markere sig arkitektonisk i form og struktur

•

Fyrtårnet
Designscenarie 3 eksemplificerer, hvordan den tredje anbefaling 

kan udmøntes. Skitserne viser et pejlemærke, der igennem en 
markant form og modig lyssætning tiltrækker opmærksomhed 

og skaber sted.

Strategisk udviklingsværktøj
Tårnet er en attraktion og et pejlemærke. Med direkte reference til 
omegnens andre tårne, sigter scenariet på, at ”skabe sted” via det 
nye vartegn. Tårnet sætter Hundelev på landkortet som landsbyen 

med fyrtårnet.

Arkitektonisk vartegn
Tårnet er let og svævende i dets konstruktion og har en enkel gen-
kendelig form. Det kan være et tårn uden trapper: udsigten fra 20 
meters højde får man adgang til via en spejling eller et periskop. I 
mørket lyser tårnet op. Gennem forskellige lyssætninger kan det 

skifte karakter.

Attraktion og hverdagsliv
Fyrtårnets placering i skolegården, kobler det helt tæt sammen med 
dagligdagen på skolen, og inviterer borgere og besøgende ind på 

området. I byrummet, der skabes ved tårnets fødder, kan legeredska-
ber og arkitektoniske virkemidler invitere til forskellige aktiviteter og 

oplevelser. 
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Designscenarie 3 skiller sig ud. Det er på en gang en mere enkel og en 
mere abstrakt tolkning af opdraget. Som en let installation, der tårner 
sig op i skolegården, kan det være et tårn uden trapper, som man ikke 
fysisk kan ikke komme op i. I stedet kan det omkringliggende landskab 
spejles i tårnets top og projiceres ned til den besøgende, der kigger op 
i tårnet. Eller man kan få adgang til udsigten via et periskop.

Fyrtårnet er et vartegn, der lyser op og skaber opmærksomhed på 
byen. Især om aftenen/natten, når der er mørkt kommer tårnet til sin 
ret som en pulserende lysinstallation.

Tårnets form og udtryk er inspireret af kystlandskabets sømærker. Tår-
net kan bygges i stål og har en meget let karakter med fire høje rafter 
og en række horisontale bånd, hvori der er indbygget lyssætning.

Tårnet er placeret midt i den gamle skolegård ved den gamle cykelo-
verdækning. Pladsen omkring forandres med ny cykelparkering, mar-
keringer i asfalten og andre virkemidler til leg, aktiviteter og ophold. Der 
kan skabes en visuel forbindelse med børnehaven på den anden side 
af Seljstrupvej ved at fortsætte lyssætningen hen over vejen.

1 : 2.000
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Designscenarie 3: Fyrtårnet
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Visualisering af Fyrtårnet, der knejser over skolegården. 
Lys, belægning og damp fra vanddyser ved tårnets fødder inviterer 
landsbyens børn til leg.
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Plantegning Fyrtårnet 1 : 200
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Indirekte kig til det 
omkringliggende

Spejl

Tårnet lyser op og 
kan ses på afstand

Periskop

Aktivitet i byrummet 
med arkitektoniske 

effekter

Vindeltrappe

Tårnets oplevelsesmæssige effekter

Forskellige måder at skabe udsigten fra tårnet

Tre tårne i Hundelev og omegn



20m

10m

Horisontale lysrør

Periskop

I-Bjælker

Opstalt Fyrtårnet, set fra syd 1:100
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20m

10m

Horisontale lysrør

Periskop

I-Bjælker

Den besøgende bevæger sig ikke op i tårnet for at nyde udsigten,  
men igennem en projektion skabes en forbindelse mellem Hundelev 
og omgivelserne.
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Aftenvisualisering af Fyrtårnet. 
Tårnet bliver en lysende attraktion, der kan ses langvejs fra 
og som skaber bevågenhed om Hundelev.
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