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Danmarks
største træterrasse
Foto: Poul Erik Pedersen

For Sjælland og Lolland-Falster er
Marielyst, hvad Skagen og Løkken er for
Nordjylland. Hvert år strømmer turisterne til for at nyde de dejlige sandstrande og det sociale liv i
turistbyen med den østvendte kyst. Den nye træterrasse dækker torvet og vejen ned til stranden.
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kan nyde livet i kystbyen Marielyst på Falster.

Af Poul Erik Pedersen

Når feriegæsterne drager mod Marielyst til
sommer, så møder de et syn, de ikke har
set før i Danmark: 4.500 kvadratmeter træterrasse af egetræ ligger klar til at give et
bundsolidt og hyggeligt underlag for glade
stunder omkring de mange caféer, restauranter og butikker på Marielyst Torv.

Men der blev også arbejdet hårdt i det
meste af 2014, for at turisterne nu kan
nyde de skønne omgivelser i turistbyen ud
mod Østersøen.
”Vi har lagt 4.500 kvadratmeter egeplanker. Plankerne er 6,5 centimenter tykke, så
de var tunge at bære rundt på, og bare det
at skrue 130.000 skruer igennem det tykke
og hårde træ, krævede en kæmpe indsats,

men det har også på mange måder været
en god arbejdsopgave i skønne omgivelser,” fortæller projektleder Jan Ochwat fra
Skælskør Anlægsgartnere, der stod for at
anlægge den enorme træterrasse.

OK fra Teknologisk Institut
Så vidt vides er det første gang, der anlægges så stort et samlet terrasseareal i træ i
Danmark. Derfor blev Teknologisk Institut
involveret i at vurdere projektet.
”Selv om vi skulle bruge kernetræ af eg,
ville vi på forhånd undersøge risikoen ved,
at træ arbejder, når det påvirkes af fugt,
udtørring, kulde og varme. Derfor fik vi en

Foto: Alex Christensen

Foto: Alex Christensen

Træterrassen er lagt på et underlag af sand og granitskærver. Egeplankerne ligger
på strøer af såkaldt kompositmateriale, som består af genbrugsplast. Underlaget
og terrassen er stærkt nok til at kunne bære en mindre lastbil, herunder også redningskøretøjer, der skal frem til stranden.

Der skulle i gennemsnit lægges 100 kvadratmeter terrasse pr. dag for at nå tidsfristen. Det var svært at holde det tempo i begyndelsen, men efterhånden fik håndværkerne fintunet arbejdsprocesserne, og projektet blev færdigt før den oprindeligt
fastsatte tidsfrist.
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Marielyst Torv
Udover 4.500 kvadratmeter træterrasse, omfatter projektet etablering
af et tårn, en legeplads og vejanlæg
omkring torvet.
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Anlægsgartnere, der er en del af
HedeDanmark.
Projektet har fået økonomisk støtte fra
Realdania.

Foto: Poul Erik Pedersen

ekspert i egetræ fra Teknologisk Institut til
at vurdere projektet, herunder størrelsen
på fugerne mellem plankerne. Han vurderede, at plankerne ikke vil arbejde mere
end acceptabelt, og så var det bare med at
komme i gang. Vi havde travlt, for vi skulle
lægge cirka 100 kvadratmeter pr. dag for at
blive færdige inden for tidsfristen,” fortæller Jan Ochwat.
Projektets største udfordring har helt
klart været at skaffe nok træ i den rigtige
kvalitet, vel at mærke til tiden, så der er
leveret egetræ fra både Polen, Frankrig og
Tyskland.
”Vi oplevede, at to leverandører måtte

give fortabt, fordi de ikke kunne levere
tilstrækkeligt med træ hurtigt nok og i den
rigtige kvalitet. Heldigvis kunne leverandør
nummer tre sikre leverancerne, så vi kunne
blive færdige – endda før tid,” fortæller Jan
Ochwat.

Et enormt løft til Marielyst
Projektet har givet et enormt løft til Marielyst, hvor turisterne årligt lægger mere
end 630 millioner kroner. Der er da også
overvældende tilfredshed med projektet i
Guldborgsund Kommune, der var bygherre
på projektet.
”Projektet er en del af en helhedsplan
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De 6,5 centimeter tykke planker er omhyggeligt lagt med kiler for at få den
rigtige afstand mellem plankerne, så der er plads til, at træet kan arbejde.

for at styrke Marielyst som brand, og vi er
ovenud tilfredse med det ansigtsløft, byen
har fået. Projektet har givet en enormt
positiv effekt både med hensyn til besøgstal
og de tilbagemeldinger vi har fået,” fortæller Martin Lohse, formand for kommunens
kultur-, turisme- og bosætningsudvalg.
Han forventer, at projektet vil bidrage til
at styrke områdets position yderligere.
”Det har en enorm effekt i forhold til
Marielyst som brand i både Danmark og
resten af Norden. Turismen er et af de
områder, hvor Danmark skal skabe vækst
i de kommende år, og med et projekt som
dette kommer Marielyst til at bidrage positivt,” siger Martin Lohse.

Forfatteroplysninger:
Poul Erik Pedersen (pop@biogasglobal.com) er
freelancejournalist.
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Ved P-pladsen tæt på stranden er der anlagt et stort legeareal, som ikke
blot bruges af turister, men også af lokale daginstitutioner.
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Projektet omfattede også
etablering af et udsigtstårn, så både
børn og voksne kan komme op i højden og
få et godt overblik over området.

