SNIT
A-A | skala 1:100

B-B | skala 1:100

Ved snit gennem bygningernes længdeakse opleves, hvordan den første bygning indrammer klitlandskabet og hvordan
den er placeret i en klitgryde. Det andet snit fremhæver bygningens markante omkransende ramme, der skaber et
gårdrum i læ for vinden. Fra gårdrummet afslører en slids i rammen et udsnit af klitlandskabet.
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Den kystnære landsdel Thy i Nordvestjylland rummer unikke landskabelige og kulturelle værdier og med etableringen af Nationalpark Thy i 2008, søges dette kommunikeret ved et formidlingscenter. Der forelægger en klimatisk udfordring i at bygge ved Vestkysten, hvor en bestandig vestenvind former både udelivet og landskabet. Den arkitektoniske vision for Nationalparkcenter Thy tilstræber at skabe en harmonisk
dialog mellem naturen og arkitekturen; hvordan de landskabelige kvaliteter kan kontribuere til formgivningen og arkitekturen kan formidle de værdier og oplevelser, der gør Thy en Nationalpark værdig.
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RAMME 1

Ankomst
Nationalparkcentret tilkommes enten fra den nærliggende by Vorupør i vestlig retning eller fra omfartsvejen fra øst. En
eksisterende parkeringsplads på modsatte side af vejen er et oplagt ankomstpunkt og vil naturligt orientere de besøgende
mod Nationalparkcentret.

HAWBLINK I MORGENLYS
Ved ankomst fra byen opleves den første bygnings åbne og imødekommende facade og rammen, der let hviler i klitlandskabet og skaber et naturligt opholdssted. Bagved ses den anden bygning, der med den altomsluttende ramme og
vertikale åbning ud mod vejen, pirrer til at blive besøgt.

Forbindelser
Et eksisterende stisystem i klitlandskabet udbygges og benyttes som forbindelse mellem de to bygninger. Ved færdsel på
cykel og i bil benyttes vejen.

Funktioner bygning 1
turistinformation 56 m2 | formidlingsareal 101m2
samlet 157 m2
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Funktioner bygning 2
alrum 144 m2 | sekretariat 120 m2
samlet 264 m2
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I formidlingsarealet udstilles og forklares historien om naturen og kulturen i Nationalpark Thy.

Alrummet er et multifunktionelt rum, der kan bruges som spiseareal eller udlejes til foreninger og bestyrelsesmøder.

Sekretariatet bestyrer Nationalparkens daglige drift og rummer ekstra kontorpladser, der kan udlejes efter behov.

Førstegangsbesøgende i Nationalpark Thy indleder besøget i turistinformationen.

KONCEPT
Bygning 1: Den horisontale ramme

Den horisontale betonramme indrammer og iscenesætter landskabet. Rammens retning imødekommer og leder besøgende fra byen og ud i naturen.

Bygning 2: den vertikale ramme

I rammen placeres formidlingsarealet og turistinformationen, som nødvendige
funktioner for turister.
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LANDSKABET
Den særegne natur i Thy er i høj grad formet af havet og Vestenvinden, der kontinuerligt forsøger at forandre landskabet. Placeringen af Nationalparkcentret er få hundrede meter fra kysten, hvorfor klimatiske hensyn er afgørende i arkitekturen.

I tomrummet mellem boksene opstår en passage, der retter indramningens
fokus på et udsnit af den bagvedliggende natur.

Roteres rammen opstår et uderum, afskærmet fra det barske klima ved
kysten.

I rammen placeres alrummet og sekretariatet.

Kombinationen af rammen og funktionerne skabes optimale opholdssteder
både indendørs og udendørs.

