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GULDBORGSUND BYRÅD VEDTOG I JANUAR 2012 
EN HELHEDSPLAN FOR MARIELYST
Helhedsplanen er en samlet turistpolitisk plan hvis 
overordnede formål er at understøtte og fastholde 
en positiv identitet for området, at skabe grundlag 
for at tiltrække investeringer til området og at bi-
drage til at udnytte kapaciteten bedre med sæson-
forlængende tiltag. 

Samtidig med Helhedsplanen arbejder kommunen 
også med at skabe nye attraktioner på den anden 
side af Marielyst, ind i landet. Nye vådområder på 
en del af det gamle Bøtø Nor, som kan blive en 

spændende fuglelokalitet, samt bedre sti forbin-
delser for cyklende og gående ud i det omgivende 
landskab.

TURISTPOLITISKE OVERVEJELSER
Et vigtigt element i Helhedsplanen er at øge kvali-
teten i det fysiske miljø og dermed gøre Marielyst 
mere attraktivt for sine gæster. De kystturisme 
destinationer som Marielyst konkurrerer med, her 
særlig Østersø regionen i Tyskland, har investeret 
mange midler i byggeri og anlæg og øget tilbuddene 
til feriegæster kraftigt.

ANLÆG AF EN PIER 
ET AF DE SIDSTE 
OG MEST VIGTIGE, 
FYSISKE, 
ELEMENTER 
I HELHEDSPLANEN  
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For at være attraktiv for udenlandske turister skal 
Marielyst udover den gode strand også kunne tilby-
de kvalitetsoplevelser til turisterne. For eksempel 
muligheder for gåture og forskelligartede maritime 
aktiviteter og oplevelser.

Hovednerven i området er Marielyst Strandvej og 
torv, det er her man promenerer, shopper og går på 
cafe. Det er også den primære adgangsvej til stran-
den som er Marielysts hovedattraktion. Helhedspla-
nen arbejder med hvordan byen bindes sammen fra 
velkomsten til vandkanten og hvilke fysiske tiltag 
der skal ske. Visionsskitserne i Helhedsplanen er 
lavet af Hasløv & Kjærsgaard.

Fokus på: Markering af “indgangen” til Marielyst 
og området ved Marielyst Strandpark - ud-
flugtsmål, pejlemærke, del af en aktiv ferie.

“PORTEN TIL MARIELYST”

Fokus på: Et aktivt promenadeforløb med 
beplantning og parkering. En blanding af 
butikker og fortovscaféer/restauranter. 
Nogle gange indrettet med marked langs gaden 
og på de ledige forarealer.  

BYGADEN

Fokus på: Et fleksibet byrum med mulighed for 
events, udeservering, underholdning og leg. 

TORVET

Fokus på: Natur, strøg, sportsaktiviteter og 
bevægelse.

STRANDSTRØGET

Fokus på: Aktiviteter ved vandet. En pier, 
hvorfra der kan foregå aktiviteter såsom leg, 
sport, ophold og oplevelser, kurbadshus, 
opholdsarealer.  

STRANDEN

ELEMENTER I HELHEDSPLANEN
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EN PIER PLACERES I HJERTET AF MARIALYST STRAND
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Den første del af Helhedsplanen, Torvet og Strand-
strøget er etableret i 2014. Realiseringen er sket i 
et samarbejde mellem Realdania og Guldborgsund 
Kommune. 
GHB - Landskabsarkitekter har tegnet projektet ef-
ter at have vundet en indbudt konkurrence.

ETAPE 1 
TORVET OG 
STRANDSTRØGET

SKITSE TIL OMDANNELSE AF TORVET, FRA HELHEDSPLANEN

SKITSE TIL STRANDSTRØG, FRA HELHEDSPLANEN

REALISERINGEN AF ELEMENTER 
I MARIELYST HELHEDSPLAN
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TORVET FØR OMDANNELSE

TORVET EFTER OMDANNELSE
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ADGANG TIL STRANDEN FØR OMDANNELSE

STRANDSTRØGET. EN KOMMENDE PIER VIL VÆRE EN FORLÆNGELSE AF DETTE. BEGGE FOTO ER TAGET I RETNING MOD VANDET
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SKITSE TIL OMDANNELSE AF MARIELYST STRANDVEJ 
FRA HELHEDSPLANEN

MARIELYST STRANDVEJ

GHB - Landskabsarkitekter, har leveret skitser 
til omdannelse af Marielyst Strandvej (bygaden). 
Arbejdet med omdannelse af punkter på Marielyst 
Strandvej sker i 2015.
Der arbejdes med de samme elementer som på 
torv og strandstrøg. Egetræsplankegulv, hvide sta-
kitter og ny beplantning. 

ETAPE 2 
BYGADEN

GHB – LANDSKABSARKITEKTER, SKITSE TIL OMDANNELSE
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Der mangler et af de sidste og mest vigtige, fysiske, 
elementer i Helhedsplanen - anlæg af en pier. 

Stranden skal aktiveres og nye funktioner skal have 
lov til at udvikle sig. Stranden er klimaks på hele 
forløbet fra “porten til Marielyst” og enden på turen. 
Helhedsplanen lægger op til at der etableres et Well-
nesshus, på overgangen til stranden. Og som ho-
vedattraktion en pier som bade- og promenadebro, 
der fortsætter helt ud i vandet. 

Pieren vil være det ultimative udflugtsmål for prome-
naden med adgang til vandet og give mulighed for 
bl.a. at nyde aftensolen, der går ned over Marielyst.

Dette vil skabe noget helt unikt i Danmark og være 
med til at understrege og udbygge Marielyst som 
bade ressort.

En rapport fra Center for Kystturisme siger om nogle 

ETAPE 3 
PIEREN

SKITSEPROJEKT - SYDLIGE DÆK AF PIER
GHB - LANDSKABSARKITEKTER
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barrierer for at tiltrække nye turister ”Selvom naturen 
og havet for de fleste respondenter forbindes med en 
positiv oplevelse i forbindelse med ferie i Kystdan-
mark, beskriver nogle – og især i målgruppen ’nye 
turister’ – det danske landskab som relativt kedeligt 
og monotont, hvilket dermed kan være en barriere for 
at vælge Danmark som feriedestination.
Der er meget strand, hav, flade landskaber og grønne 
enge, men naturen i Danmark mangler noget særeg-
net”.

En pier vil kunne bryde den lange strand op. Visuelt 
vil pieren også markere centrum i Marielyst. Når man 
befinder sig på den 10 kilometer lange strand vil man 
kunne se pieren som dermed bliver et fix punkt.

Pieren vil også kunne tænkes ind i en beskyttelse af 
diget. Diget er mest udsat for slid ved overgangen til 
stranden her. Derfor arbejdes der også tæt sammen 
med Det Falsterske Digelag som er grundejer.

SKITSEPROJEKT - SPIDSEN AF PIER
GHB - LANDSKABSARKITEKTER
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SEEBRUCKE I SCHARBEUTZ PÅ DEN TYSKE ØSTERSØKYST. 
DET ER DEN SLAGS ATTRAKTIONER SOM MARIELYST KONKURRER MED

PLACERING 
AF PIER
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GHB-Landskabsarkitekter har udarbejdet et skitse-
projekt for en pier. Dermed sikres det at der kom-
mer en helhed, materialemæssigt og arkitektonisk 
lige fra bygaden, over Torv og Strandstrøg og ud i 
vandet. 

BESKRIVELSE AF SKITSEPROJEKT
Det skitserede forslag arbejder med en forlængelse 

SKITSEPROJEKT 
FOR EN PIER

af Strandstrøgets egetræsdæk der fortsætter som 
overflade og møbel på den nye pier. De naturlige 
materialer indpasser sig smukt på stranden - som 
sølvgråt drivtømmer i sandet, der er skyllet ind fra 
havet. Den bærende konstruktion i azobétræ dan-
ner stabiliserende kryds under pierens dæk, hvilket 
er en konstruktiv detalje, der opleves, når man 
svømmer, eller når man ankommer til pieren i båd. 
 
MIDTERDÆK
Pieren tænkes opdelt i tre langsgående enheder, 
hvor den midterste sammenkobles med strandsti-
ens trædæk. Dækket forhøjes flere steder til sid-
dehøjde og danner afgrænsede arealer til solbad-



14

ning, ophold og rekreation. Længere ude vokser 
midterdækket i højden og bliver til et trappemøbel 
med intime opholdsflader for til sidst at lande på et 
plateau med smuk udsigt over by, sol og strand ca. 
5 meter over havet.

NORDLIGE DÆK
Mod nord griber pieren fat i strandkanten og 
danner sti hen over vandet. Pierens konstruktion 
vokser op og fungerer som fortøjningspæle til de 
besøgende sejlbåde. Ude på pierens spids vejer en 
vimpel i vinden, og signalerer om vejrforhold og 
vindretninger til sejlfolket. Siddemøbler langs pie-
rens kant inviterer til en stille pause med udsigt - 
eller udspring over spidsens kant for de badelystne. 

I forlængelse af trappemøblet sammenbinder den 
nordlige del af pieren det sydlige dæk med en lille 
bro, hvor der er udkig til vandet og de badende 
gæster under trappemøblets højder i midterdæk-
ket. Den lille bro giver adgang til vandet via en 
trappe og danner brede trappeplateauer over vand-
kanten til solbadning og ophold langs det nordlige 
dæk. Det er her, man kommer helt tæt på vandet - 
hvor tæerne fanges af bølgeskvulp, og hovedet kan 
ryddes for tanker.

SYDLIGE DÆK
Mod syd tæt på strandkanten finder man familie- og 
børneområdet, hvor en badetrappe giver adgang 
til det lave vand. Over vandfladen vokser trappen 
sammen med en siddetrappe, der eksempelvis kan 
benyttes til leg, små udspring til børn, krabbefiske-
ri eller ophold til forældre, der let kan holde opsyn 
med deres badende børn. Ved siden af badetrap-
pen dykker en handicap-rampe med let fald under 
vandet. Rampen danner gulv under vandet til et lavt 
bassin, som vil være til fornøjelse for både køre-
stolsbrugere og for børnefamilier. I forlængelse af 
bassinet løber en kajak-rampe, hvor kajakker kan 
sejle ind og tages op på land. Rampen kan også be-
nyttes til de, der ønsker at bade på lidt dybere vand, 
men stadig ønsker fodfæste. 

Efter bassinet, parallelt med kajak-rampen, vokser 
en ny rampe op til overpladen, hvor de mindre både 
kan lægge til. Her er der siddemøbler langs kanten, 
hvor man kan nyde middagssolen, udsigten til både-
ne og lyden af bølgerne, der skyller op ad rampen. 
Også her bruges pierens konstruktion som fortøj-
ning til bådene. Efter dukkerten går turen over den 
lille bro til det nordlige dæk, tilbage langs de større 
sejlbåde til stranden og byen.

Pieren er udformet så der kan ske en etapeopdeling 
af byggeriet.
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FASEOPDELING
Fase 1: Pierens nordlige - og midterdæk, med ophold, 
trappemøbel og bundgarnspæle til de større sejlbåde.
Fase 2: Pierens sydlige dæk, med badetrappe, handicap- 
og kajak-rampe og bundgarnspæle til de mindre både.   
Fase 3: Trædæk med strandbar, møbler og beachvolley.

REALISERING AF PIER PROJEKT
Med den nuværende lovgivning, strandbeskyttelsen og 
kystnærhedszonen, vurderes pier projektet ikke at være 
muligt. Derfor søges der om at komme i betragtning som 
forsøgsprojekt i forbindelse med ”Forsøgsordning for 
kyst- og naturturisme”. 

Ved at komme med i forsøgsordningen vil Guldborgsund 
Kommune med en tilladelse forbedre vores mulighe-
der for at kunne søge om ekstern finansiering f.eks. fra 
fonde. Projektet tænkes realiseret med kommunale og 
eksterne midler.

Det Falsterske Digelag står som ejer af arealet. Guld-
borgsund kommune har indgået aftale med Digelaget om 
at de støtter op omkring pierprojektet da det også kan 
bruges i arbejdet med at forstærke og vedligeholde diget 
hvor sliddet nu er størst.

Projektet giver ikke afledte udgifter til andet end al-
mindelig vedligehold. Adgangsveje og andre anlæg er 
allerede etableret i forbindelse med realisering af torv og 
strandstrøg som en del af Marielyst Helhedsplan.

DANSKE INSPIRATIONS EKSEMPLER
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GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR MILJØ & PLAN
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING FALSTER
TLF. 5473 1000
WWW.GULDBORGSUND.DK

Frederik Cordes
Leder af Natur
Telefon 5473 2007
fc@guldborgsund.dk

FOR NÆRMERE 
OPLYSNINGER KONTAKT

Per Nejrup Hansen
Byplanarkitekt
Plan & Byggeri  
Telefon 5473 2107
pnh@guldborgsund.dk


