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BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET
Norge har den nest lengste kystlinjen i verden, men bare en brøkdel av kystlinjen er 
tilgjengelig for befolkningen. Kysten er en viktig del av Norges industri, historie og kultur, og 
et viktig rekreasjonsområde. Enkelte deler av kysten er i stor grad bygget ut med private 
hytter, og flere områder av strandsonen kan virke private. Allemannsretten gir alle rett til å 
ferdes i utmark i Norge, men med en stadig tettere hyttebebyggelse gir dette begrensede 
muligheter for å blant annet telte eller overnatte langs kysten. En kysthytte som kan leies/
bookes/lånes av hele befolkningen kan gi til en større mulighet til å benytte kysten som 
rekreasjonsområde - både i områder med større og mindre bebygde områder. DNTs 
hyttenettverk har her vært til stor inspirasjon, og det finnes også tilbud som Kystled. Et 
område som er mindre bebygget enn eksempelvis Oslofjorden, er langs kysten i midt-
Norge. Et uutnyttet potensiale, og et område med vakker natur og utmerkede muligheter 
for kajakkpadling, fiske, båt og turer. Dette kan også øke insentivet til å bruke Norges kyst 
som rekreasjonsområde i større grad, slik vi har lange tradisjoner for i fjellet. Langs 
Trøndelags kyst og Helgelandskysten finnes det flere overnattingsmuligheter, men så godt 
som alle er privateid og prisen styres dermed i stor grad av marked og etterspørsel - her 
finnes ikke et godt tilbud dersom man vil kunne låne eller leie en hytte til en billig penge - 
slik DNT og Kystled har et stort tilbud for i fjell- og innland. 

Her startet tanken om å utvikle en rekke med flere turisthytter langs kysten...



Fire tomter med ulike kvaliteter er valgt for fire prosjekter i rekken med kysthytter

Øverst til ventre: Valøya, Ytter-Vikna, Nærøysund kommune, Trøndelag 
Nederst til venstre: “Lille Korsvika”, Leka kommune, Trøndelag
Øverst til høyre: Torgvikran, Brønnøy kommune, Nordland
Nederst til høyre: Kvennvika, Kvaløya, Sømna Kommune, Nordland
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OM STEDENE
Kysten fra nordre Trøndelag til søndre Nordland har flere 
ulike kvaliteter. Det mer langstrakte og flatere landskapet i 
Trøndelag og Vikna med store øyformasjoner og et rikt fiske 
endrer seg gradvis til et mer dramatisk landskap lenger 
nord, med fargerike fjell og bukter på øya Leka, til stup-
bratte fjell på Kvaløya i Sømna med kritthvit skjellsand, og 
skjærgårdslandskap med fjell som bakgrunnsteppe i Brøn-
nøy. 

MIN REISERUTE
Det er en forutsetning i oppgaven min at de ulike prosjek-
tene skal ha en fysisk sammenheng, at man kan reise fra 
hytte til hytte ved hjelp av sykkel, buss, ferge, bil eller for 
egen maskin. Tomtene ligger derfor i en passelig avstand fra 
hverandre uansett hvor mange eller hvilke hytter man kunne 
tenke seg å besøke - også kun. Turen begynte i Trondheim, 
og opp til Rørvik, Vikna og til slutt Ytter-Vikna, hvor fantastiske 
Valøya har Norskehavet som nabo i vest, og ligger ytterst i 
vest av det som er tilknyttet fastlandet. Etter et par dager på 
Valøya, gikk turen videre til øya Leka helt nord i Trøndelag, 
men sine fargerike fjell og dramatiske landskap. Turen gikk 
videre til Valøya i Sømna, rett over grensen til Nordland - 
her begynner kystriksveien, som fører deg videre opp mot 
Brønnøysund og Brønnøy, hvor den siste tomten er lokali-
sert, ved Torgvikran, på skurte svaberg med Torghatten og 
skjærgården som bakteppe. 

UTBYTTE AV STUDIETUREN
Målet for turen var å finne konkrete tomter for prosjektering, 
og innhente informasjon om stedene. Med en god del re-
search “i lomma”, ble tomter funnet på stedene etter flere 
vurderinger - adkomstmuligheter, tomter med ulike karakter-
istika og kvaliteter, landskapet på stedet, henvendelse nord-
sør-vest-øst, mikroklima, landskapsformen og naturelementer 
på stedet. Blant materiale som ble innhetet er både fotografi, 
skisser og tegninger fra stedet, informasjon om naturformer 
og landskap, adkomstsituasjoner og tilgjengelighet til tom-
tene, klimatiske forhold, oppmålinger av naturelementer på 
stedet. 

(N)A(RKITEK)TUR
Ved å bygge i uberørt natur, og i strandsonen og langs 
kysten, er det viktig at samspillet mellom natur og arkitektur 
er godt. Arkitekturen gir en mulighet til å benytte naturen, 
fremhever den, løfter den frem og spille på lag med den, og 
kunnskap om stedets kvaliteter er viktig for å kunne gjøre 
et godt grunnarbeide, og videre prosjektering av arkitektur i 
vakker, norsk natur. 
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