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Tekst | Anne Merete Jørgensen

or et år siden havde ingen regnet med at TV2 
udsendelsen På røven i Nakskov, skulle ende 
med at give hele Lolland-Falster et positivt løft 

i brandingen. Det var imidlertid konsekvensen af Lol-
land-Falster Lovestorm. Erhverv og Kultur har besøgt 
arkitekt Philip Rasmussen til en samtale om de stærke 
visuelle effekter - både i detaljen og i arkitekturen i den 
nye storstrømsbro.

Maribovej og Tårsvej er de to veje i Danmark med de 
gennemsnitsligt laveste ejendomspriser. Der er imid-
lertid et eller andet der ikke hænger sammen, for 
beskæftigelsen i Nakskov har faktisk været god og sti-
gende igennem snart mange år. Alene de arbejdsplad-
ser der har relation til Nakskov havn, tæller henved 
1700 og flere er på vej til byen. Eksempelvis Vestas, der 
er ved at genåbne sin vingeproduktion i byen. Derfor 
forekommer ejendomspriserne at være kunstigt lave. 
Det spørgsmål har arkitekt Philip Rasmussen sat sig 
for at arbejde med som en konsekvens af den positi-
ve momentum, som Lolland-Falster Lovestorm har 
skabt. Muligvis er en af forklaringerne at indfaldsveje-
ne i Nakskov er bygget til erhvervstrafik, og præget af 
mange års slid og derfor ikke specielt kønne. De be-
kræfter den stereotype opfattelse af byen og området. 

Det smukke bymiljø skal løfte huspriserne
Lolland Kommune har sat Lollands fremtoning på den 
politiske dagsorden, og Philip Rasmussen arbejder 
som arkitekt med at ændre det billede, der møder gæ-
sten og borgeren på Lolland. I dette forår bliver flere 
veje i Nakskov gennemrenoverede med nye belægnin-
ger, røde cykelstier og grønne gadetræer. Det gælder 
blandt andet indfaldsvejen Tårsvej og Havnegade. Arki-
tekten satser på at projekterne medvirker til at give det 
lokale ejendomsmarked ny puls, ved at sætte konkrete 
positive billeder på lovestormen. Ejendomsmægler 
Johnny Nymann fra Nybolig i Nakskov har taget udfor-
dringen op, og vurderer at projekterne isoleret set vil 
løfte huspriserne med 10 %. 

Lokal virksomhed med internationalt udsyn
Philip Rasmussen og hans virksomhed arbejder i 

mange sammenhænge med trafik-, klima- og byud-
viklingsprojekter i Danmark og i udlandet. Det er gen-
nemgående for tegnestuens arbejde, at de visuelle ef-
fekter bruges til at kommunikere - uanset om det er 
detaljen eller byplanen. Noget af det mere kendte er 
landets mest fotograferede badebro på Hestehovedet i 
Nakskov Fjord. For Philip Rasmussen var badebroen et 
stykke arkitektonisk håndværk, som har skulle bruges 
til at kommunikere den gode historie om byen, fjorden 
og landets højeste badevandstemperatur. Fotografen 
Threin Ottosen vandt en international fotokonkurren-
ce med badebroen som motiv, og Lolland-Falster Lo-
vestorm brugte badebroen som selve symbolet på det 
gode liv på Lolland. Den slags visuelle billeder er helt 
afgørende for at fastholde det positive momentum, som 
er skabt i disse år - som en reaktion på de grå presse-
fotos af den lollandske nedrivningsstøtte.  På samme 
måde opfatter Philip Rasmussen den nye storstrøms-
bro som et æstetisk vellykket stykke brugskunst, 
som næppe kan blive nogen bedre visuel velkomst til 
Lolland-Falster. Selve broen og den nye infrastruktur 
vil bringe Lolland-Falster meget tættere på arbejds-
pladserne i København og på resten af Sjælland. Alene 
togkøretiden fra Nykøbing Falster til Københavns Ho-
vedbanegård bringes ned på under en time. Man skal 
imidlertid ikke undervurdere symbolikken og broens 
strømlinede arkitektur, når det moderne Lolland-Fal-
ster skal kommunikeres til omverdenen. 
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Lovestormhøring
på Christiansborg

oldet bag høringen om den nye Stor-
strømsbro den 13. april på Christians-
borg. Fra venstre arkitekt Philip Ras-

mussen, formand for QLF Kirsten Sydendal og 
formanden for folketingets transport- og byg-
ningsudvalg Lennart Damsbo Andersen.

LOVESTORMBROEN.DK
METROPOLENS FORBINDELSE TIL SMUK NA-
TUR, NY ENERGI OG SUNDE FØDEVARER
Vi lovestormere fortæller de gode historier fra 
Lolland-Falster. Vi er formidlere og brobygge-
re. Vi forbinder vores landsdel med menne-
sker, som endnu ikke kender det, vi står for. Og 
derfor synes vi, det er oplagt – med venlighed 
og optimisme – at presse på for at få den nye 

Storstrømsbro bygget så hurtigt som muligt. 
I tråd med lovestormens positive ånd vil QLF 
gerne sætte fokus på alle de regionale vækst-
perspektiver, som den nye infrastruktur inde-
holder. Vi vil gerne vise, at det giver god mening 
at investere i infrastruktur i denne del af landet, 
hvor der er masser af vækstpotentiale, idérig-
dom og innovation.
Sammen med formanden for Folketingets 
transportudvalg Lennart Damsbo-Andersen 
har vi taget initiativ til en høring på Christians-
borg. Den finder sted onsdag den 13. april 2016 
i Landstingssalen.

Du kan tilmelde dig via hjemmesiden:
www.lovestormbroen.dk
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Fakta om den nye bro
Længde: Ca. 4 km
Gennemsejlingshøjde: 26 m
Tværprofil: 2 jernbanespor, 2 kørebaner
og 1 kombineret gang/cykelsti. 
Bredde: Ca. 24 m
Hastighed for biler: 80 km/t
Hastighed for persontog: 200 km/t
Hastighed for godstog: 120 km/t
Biltrafik: Ca. 8000 biler/døgn
Togtrafik: Ca. 40 passagertog og
op til 78 godstog pr. døgn
Pris: ca. 4,2 mia. kr. 
EU-støtte: 112 mio. kr.
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Ikon arkitektur der sætter
billeder på lovestormen

1. Badebroen i Nakskov Fjord er landets længste og fjor-
den har landets højeste badevandstemperatur. Broen blev 
i årets løb symbolet på de nye tider og det gode liv i Nak-
skov og på Lolland, som Lolland-Falster Lovestorm profi-
lerede med stor dygtighed. Blandt andet vandt fotografen 
Threin Ottosen en international konkurrence med broen 
som motiv. Broen er tegnet af Philip Rasmussen i 1993.

2. Klimatilpasning og havnemiljø i Nakskov. I dette forår 
afsluttes arbejdet med forskønnelsen af byens havnefront 
med gadetræer, røde cykelstier og bænke på havnen. 
Ikon arkitektur der udføres af Lolland Kommunes park 
og vej og tegnes af Philip Rasmussen.

3. Tårsvej i Nakskov totalrenoveres, således at indfaldsve-
jen fremtræder smuk med nye belægninger, gadetræer 
og røde cykelstier, der er blevet et kendetegn for Nakskov.
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