
LED-belysning 
vinder frem

Havne kan spare helt op 
til 40% på el-regningen og 
investeringen er hjemme i 
løbet af  få år. 

Især erhvervshavnene 
med behov for et godt ar-
bejdslys har moderniseret 
belysningen og samtidig 
reduceret CO2 udslippet.
Læs side 10.

Mere østenvind 
driller  
østvendte havne
Østvendte havne er pla-
get af  mere østenvind - og 
kraftigere østenvind og i 
længere perioder, hvilket 
igen fører til højere bølger 
fra nye retninger.
DMI udtaler, at ’den er 
god nok’ men mangler sta-
tistisk materiale. 
Læs side 2
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”vi bygger bro mellem  
drøm og virkelighed”

•	 Flydebroer
•	 Badebroer
•	 Gangbroer

•	 Rækværk
•	 Ramper
•	 Bådbomme

•	 Bådlifte
•	 Udstyr	mv.

Kolding Havn  
er i pladsnød 

Planen er derfor at fylde 
den nuværende Lystbåde-
havn Nord op, så der kan 
skabes nye havnearealer. 

De to lystbådehavne slås 
sammen til en og samtidig 
skabes Marina City, som 
får 1000 bådpladser og 
helt op til 500 nye boliger.
Læs side 22

TrygFonden  
tester ny  
redningsstige
Siden 2001 er der sket 211 
fatale drukneulykker i lan-
dets havne, hvilket svarer 
til 25% af  alle drukneulyk-
ker. 

TrygFonden har udpeget 
4 forsøgshavne, hvor en 
ny-udviklet redningsstige 
bliver testet.
Læs side 16.

En ny imprægnerings-
metode forvandler træet 
til delvist fossileret – altså 
forstenet træ.

Frøslev Træ i Sønderjyl-
land har retten til at mar-
kedsføre ’organowood’ på 
det danske marked. 

Udviklingschef  Morten 
Erikstrup tror så meget på 
produktet, at firmaet giver 
10 års garanti på det ude i 
vejr og vind. 

”Ved hjælp af  den pa-
tenterede OrganoClick®-
teknologi bindes kiselbase-

rede stoffer til træfibrene, 
og det gør, at træet kan 
placeres udendørs i vejr og 
vind.

Der er endda påført en 
supereffektiv beskyttelse 
mod vand og snavs, der gi-
ver træet en flottere over-
flade, og en mere enkel 
vedligeholdelse, forklarer 
udviklingschefen.

Som råtræ bruges udeluk-
kende certificeret svensk 
fyrretræ, og ydermere bru-
ges der i modificerings-
processen ingen giftige 

stoffer.
Organowood holder ikke 

til nedsænkning i vand. 
Den primære anvendelse 
er brobelægning, gang- 
arealer og f.eks. opbygning 
af  læskærme.

I Aarhus er man godt i 
gang med at bygge et sprit-
nyt havnebad, der skal stå 
klar til sommeren 2017, 
hvor Aarhus jo i øvrigt er 
Europæisk Kulturhoved-
stad. Her bruges 32.000 m. 
OrganoWood.
Læs mere på side 14

Bro-anlæg i Organowood, som patineres til en smuk, lysegrå farve. Her er genopli-
ves en gammel teknik, som blev kaldt vandglas - silikater beskytter cellerne i træet. 
Foto: OrganoWood.

Fremtidens havne skal måske  
bygges med ’økologisk fossil-træ’ 

Visionsplanen for Marina 
City, ser ifølge artikekt-
firmaet Cobe sådan ud.

Thyborøn er en af de er-
hvervshavne, som har fået 
LED-belysning. 
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At tale om vejret er et 
emne, der aldrig går af  
mode. Det gælder når 
snakken falder på, hvor-
dan sæsonnen har været, 
for det er ikke uvæsentligt 
for antallet af  gæstesejlere 
om det har været en sæson 
med højtryk eller det mod-
satte. Især er øerne berørt, 
fordi de har færre gæster i 
dårligt vejr. 

Disse års klimaforan-
dringer bider sig også fast 
i dialogen. Mange har be-
mærket, at østenvinden er 
blevet mere dominerende 
og vi har derfor spurgt 
DMI, om der er noget om 
snakken. Det kan du læse 
mere om på denne side.

Det tyder på, at de øst-
vendte havne i højere grad 
må beskytte sig mod vind 
og bølger fra øst. Som det 
er tilfældet i Helsingør, der 
nu har taget landets største 
bølgebryder  i brug.

Øget vandstand får også 
mange havne til at se på, 
hvordan de bedst kan be-
skytte sig i årene fremover.

Denne udgave indehol-
der således også en artikel 
om Lemvig, som på man-

ge måder er foran i udvik-
lingen. Både når det gælder 
håndtering af  regnvand, 
men også når det handler 
om at beskytte sig mod 
oversvømmelse fra havet.

Læs artiklen om høj-
vandsmuren, som kan 
åbnes og lukkes mod ha-
vet og samtidig giver nye 
rekreative muligheder for 
havnens gæster.

I år afholdes BoatShow i 
Fredericia. 24. - 26. febru-
ar og 2. - 5. marts går det 
løs for bådfolket. 

MarinaGuide.dk er natur-
ligvis også med og byder 
gæsterne på en forfrisk-
ning, så kik forbi i hal D, 
stand 3304.

Hvis alt går planmæssigt 
kan vi på messen intro-
ducere nye muligheder og 
funktioner på portalen til 
glæde for havene, sejlerne 
og andre vandhunde.

God læselyst
Karin Meulengrath
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Bølgebryder modstod 
julestormen Urd

Af journalist Niels Brandt  
niels@marinaguide.dk

I efteråret 2016 fik Helsin-
gør taget toppen af  bøl-
gerne inde i sin havn. 180 
m gigantisk men flydende 
beton-konstruktion skulle 
der til. Det er Danmarks 
største bølgebryder, og 
den har kostet den nette 
pris af  3 mio. kr. Første 
store udfordring for bøl-
gebryderen var julestor-
men Urd. 

Erfaringerne med bøl-
gebryderen er rigtig gode, 
fortæller havnens sous-
chef  Jan Christensen.

Ekstra dæmpning

”Det er jo svært præcist 
at måle effekten. Vi var 
blevet lovet en dæmpning 
på 20-30% i det inder-
ste af  havnen, men vi har 
vel snarere fået 30-40%, 
vurderer Jan Christensen, 
souschef  i havnen.        

”Helsingør Havn har al-
tid været generet af  kraftig 
søgang ved SØ-vindret-

ninger, og når færgerne 
sejler ud og ind af  havnen 
i høj fart. Det er specielt 
de meget krabbe søer, som 
bølgebryderen tager af  for. 
Vi får særligt meget begej-
strede tilbagemeldinger fra 
vores lystfiskerskibe, som 
ligger lige bag ved bølge-
bryderen.”

Kunne ikke løbe af

I sydøstlig vind slog van-
det tidligere ind mod de 
lodrette kanter på Kultur-
værftsfronten, hvor bøl-
gerne ikke har noget sted 
at løbe af. ”Det resultat 
kan vi  godt være stolte 
af ”, mener Kim von der 
Recke, salgschef  i NBC 
Marine, der havde ordren 
med bølgebryderen.

Firmaet har efter det 
voldsomme vejr ifm. stor-
men Urd også konstateret, 
at forankringen af  flyde-
broen, med kæder og bun-
dankre,  ikke har vist svag-
hedstegn - hverken under 
stormen eller det efterføl-
gende højvande. 

Slæbt til fra Sverige

Bølgebryderen kom til 
Helsingør i starten af  ok-
tober, hvor en slæbebåd 
bugserede den ind i hav-
nen efter en sejlads fra 
Gøteborg, som blev me-
get længere end planlagt 
på grund af  kraftig mod-
strøm i Øresund.

Virksomheden Rixö 
Bryggen har produceret 
beton-konstruktionen, der 
ud over at dæmpe bøl-
gerne i havnen også skal 
skabe flere bådpladser. 
Målgruppen er primært 
større skonnerter og sejl-
skibe, hvilket også kunne 
være nogle af  Nationalmu-
seets museumsskibe.

Flydebro-elementerne er 
2,25 meter høje, hvoraf  
1,5 m stikker ned i vandet. 
Det giver en frihøjde på 75 
cm over vandet i havne-
bassinet. 

Fra selve kajen er der 
etableret en trappe ned på 
den store flydende beton-
konstruktion, som faktisk 
er blevet et ganske yndet 

udflugtsmål i Helsingør. 
Mange borgere og  turister  
spankulerer hver dag ud 
for enden af  broen, hvor 
de føler, de står ude midt 
i havnen  - og det er der jo 
sådan set noget om.

”Gæsterne i havnen bru-
ger bølgebryderen som en  
ekstra havnepromenade, 
som bliver flittigt benyttet 
til at se på Kronborg og 
Kulturhavnen fra en helt 
ny vinkel”, fortæller Jan 
Christensen fra havnen.

Lukkes i dårligt vejr

Ved dagligt vande ligger 
overfladen på bølgebry-
der-pontonen 1,30 m un-
der den faste kaj i havnen. 

Ved ekstremt højvande 
kan der altså opstå den 
situation, at niveauet kom-
mer over kajen. 

Ved voldsomt vejr ligger 
bølgebryderen også uro-
ligt i vandet, og så spærrer 
havnen adgangen til kon-
struktionen. 

Helsingør tager toppen af bølgerne

Luftfoto af Danmarks største bølgebryder på plads i Helsingør Havn. Bag ved ses de blå fiskekuttere, 

som i det daglige får allermest gavn af investeringen på 3 mio. kr. Foto: NBC Marine.

det ventes at  blive til stor 
gavn for både havnens 
gæster, vinterbaderne og 
Ebeltofts mange turister, 
som hermed får den første 
offentlige badebro i byen.

Erstatter  
midlertidig bro 

Havnebadet kommer til at 
erstatte en midlertidig ba-
debro, som er på stedet. 
Den er dårligt funderet 
og rejst i al hast af  frivil-
lige vinterbadere, efter at 
stormen Bodil i december 
2013 ødelægge en gammel 
badebro på stedet.

Efterfølgende dannede 
havnen og vinterbaderne 
et brolaug, hvis eneste 
formål er at finde finan-
sieringen til at realisere det 
ambitiøse havnebad, som 
et lokalt arkitekt-firma har 
tegnet.

3 år skulle der gå, inden 
pengene blev fundet. Un-
dervejs har både Frilufts-
rådet, Handicaprådet, Na-
tionalpark Mols Bjerge og 
Syddjurs Kommune givet 
tilsagn om mindre beløb, 
men de økonomiske brik-

ker faldt først endeligt på 
plads, da RealDania i sep-
tember 2016 gav tilsagn 
om 500.000 kr. Brolauget 
lykkedes med en ansøg-
ning til RealDania-projek-
tet ‘Underværker’, der un-
derstøtter frivillige ildsjæle.

Mange brugere, 
samarbejde og egne 
bidrag afgørende
Palle Erik Rasmussen, 
medlem af   vinterbader-
nes bestyrelse, har været 
fundraiser i processen. 
Han vurderer, at især 3 for-
hold har været afgørende: 

”Vi kunne henvise til en 
meget bred brugerflade – 
børn, voksne, handicappe-
de, sejlere og andre turister 
samt vinterbadere. 

Endelig betyder det altid 
noget, når man søger fon-
de, at man selv bidrager 
med noget, og her lægger 
vi dels frivilligt arbejde for 
100.000 kr. og dels skyder 
havnen og vinterbaderne 
tilsammen andre 100.000 
kr. kontant ind i projektet.”

Hesnæs giver 
plads til  
autocampere

Den tidligere filetfabrik 
bliver nu revet ned og det 
giver plads autocamperne, 
som snart kan kaldes for 
’rigtige gæster’.

Havnen nær Stubbekø-
bing har stadig en lille flåde 
af  erhvervsfiskere, som nu 
får nye moderne faciliteter 
med et mobilt kølerum.

Ebeltoft Skudehavn 
gik sammen med 
vinterbaderne om at 
skaffe finansiering

Af journalist Niels Brandt 
niels@marinaguide.dk

I sæsonen 2017 kan Ebel-
toft Skudehavn markeds-
føre sig med et nyopført 
havbade-anlæg, der giver 

optimale badeforhold 
klods op af  selve havnen.

Ret beset er det Vinterba-
deklubben Vikingerne, der 
har ført an i arbejdet med 
at skaffe de 990.000 kr. 
som det koster at realisere 
de våde badedrømme. 

Men vejen er formelt 
gået via et nydannet 
brolaug, som skudehavnen 
og vinterbaderne har dan-
net til formålet, og havba-

Nydannet samarbejde om  
brolaug rejste 1 mio. kr.  
til ambitiøst havbade-anlæg

DMI: Den er nok god 
nok, men vi mangler 
statistisk materiale

Af journalist Niels Brandt 
niels@marinaguide.dk

Blandt havnefogeder på 
østvendte kyster går snak-
ken om, at havnene er pla-
get af  mere østenvind end 
tidligere – mere østenvind, 
kraftigere østenvind og i 
længere perioder, hvilket 
igen fører til højere bølger 
fra nye retninger. Hvilket 
så igen er ensbetydende 
med mere uroligt vand i 
østvendte havnebassiner.

Men er det rigtig? 

MarineaNews har spurgt 

klimatolog Michael Schar-
ling på DMI.

”Desværre er jeg nødt til 
at give et ret floffy svar, 
fordi vi simpelt hen ikke 
har statistisk bearbejdet 
materiale, som dokumen-
terer ændringen. Men når 
det er sagt, så er det helt 
klart også min fornemmel-
se, at vi de seneste år  har 
haft mere østenvind end 
tidligere – i længere perio-
der haft vind fra østlige og 
sydøstlige retninger. Men 
på grund af  mangel på 
data, så er jeg bare ude af  
stand til at sige noget om, 
hvor stor ændringen er.
Men jeg har bestemt også 
tænkt over det tidligere – 

og igen på fornemmelses-
plan - så gætter jeg på, at 
ændringen har stået på de 
seneste 5 år, muligvis i læn-
gere tid”, siger han.

Når det gælder bølge-
højder og bølgeretning, 
så er det ikke noget DMI 
direkte måler, idet meteo-
rologerne her baserer sig 
på modelberegninger, så 
heller ikke der råder DMI 
over statistisk materiale 
over en evt. ændring.

”Men du er bestemt ikke 
den første, som har spurgt 
til fænomenet, så jeg gæt-
ter på, at DMI snart vil gå 
ind og undersøge sagen 
sagen nærmere”,  Michael 
Scharling.

Mere østenvind driller østvendte havne

Bade-platformen med en dobbelt badebro for svøm-
mere og en lavere platform til børn, som vil soppe og 
fiske krabber, samt en udsigtsplatform med bænke, 
hvor man kan nyde solnedgangen over Mols Bjerge .

De røde huse må væk. 
Foto: MarinaGuide
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Svanemøllehavnen: Tunnelprojekt vil sende  
landets største marina igennem en sand gyser

Tunnellen kommer 
en dag – men hvor-
når og hvordan aner 
vi ikke

Havnemester John Vester-
gård er en underfundig 
mand, så da MarinaNews 
spørger til, hvad han tæn-
ker om hele Nordhavns-
projektet, er den første 
sætning et modspørgsmål: 
Har du et par timer?

”Vi er ikke i tvivl om, at 
tunnellen nok skal komme 
en dag. Det er princip-
besluttet, men bortset fra 
det, så aner vi reelt meget 
lidt om hvornår og hvor-
dan. Der er en VVM-un-
dersøgelse igang, der skal 
laves en hvidbog, politi-
kerne skal beslutte, hvil-
ket projekt de vil realisere, 
projektet skal også i Fol-
ketinget, som skal vedtage 
en anlægslov,  pengene skal 
findes, og endelig skal pro-
jektet sendes i udbud. Min 
vurdering er, at arbejdet 
allertidligst kan begynde i 
2019, reelt først 2020, så 
der er langt igen”, fortæl-
ler han.

At havnens fremtid er 
noget videre uafklaret, skal 
man med hans ord ikke 
være professor for at fin-
de ud af, men til gengæld 
er han optimist. På trods 
af  de udfordringer, som 
forestår, så er han overbe-
vist om, at projektet kan 
realiseres på en måde, så 
Svanemøllehavnen bagef-
ter kan vende tilbage til sit 
normale gode liv.

”Min vurdering af  hele 
situationen er, at Svane-
møllehavnen jo ikke kan 
stille os i vejen for frem-
skridtet, byens udvik-
ling. Så selvfølgelig bliver 
Nordhavnsvej en dag ført 

under havnen. Skal hoved-
stadens nordhavn bebyg-
ges med måske 40.000 nye 
boliger og arbejdspladser, 
så er tunnellen simpelt hen 
en nødvendighed – det 
kan ikke være anderledes.

Jeg vil ikke sige, at pro-
jektet holder os søvnløse, 
og vi er jo nødt til at arbej-
de med de realiteter, som 
vi nu engang har”.

Derfor er udfordringen 
alene, at få havnen bedst 
muligt igennem anlægsfa-
sen.

Kontrakt  
med genhusning

Svanemøllehavnen er en 
selvejende institution, der 
ejes af   havnens 3 store 
sejlklubber. Havnen har 
med Arealudviklingssel-
skabet By & Havn (Kø-
benhavns Kommune/
København Havn) en le-
jekontrakt med en klausul, 
der sikrer, at havnen skal 
genhuses et andet sted i 
kommunen i en situation 
som denne.

Processen har været i 
gang længe, og der un-
dersøges 4 forskellige er-

statningshavne. ”Havnen 
foretrækker løsningen 
med en genhusning på 
Svaneknoppen, hvilket er 
tættest på og vil give fær-
rest gener for de berørte 
bådejere, forklarer John 
Vestergård”.

Selv den for havnen 
mindst indgribende byg-
geproces indebærer, at op 
imod 400 både skal flyttes 
til en anden havn i bygge-
perioden.

I værste fald – hvis ind-
sejlingen lukkes helt - skal 
såvel de 1150 både i Sva-
nemøllehavnen og de små 
300 fartøjer i Kalkbrænde-
rihavnen genhuses.

Risiko for lukning af 
selskabet bag havnen

Skulle politikerne vælge 
alligevel at lukke indsejlin-
gen totalt i hele bygge-pe-
rioden, så frygter havnen 
for sit liv – dvs. en total 
smadring af  såvel det miljø 
og mangfoldige aktiviteter, 
som er opbygget gennem 
generationer.

Værst tænkelige scenarie 
er, at politikerne vælger 
at henvise sejlerne til en 

erstatningshavn på Prø-
vestenen, hvilket vil give 
sejlerne en 10 km lang eks-
tra-transport gennem den 
indre by. Det vil efter hav-
nens vurdering resultere i 
et så kraftigt fald i udlej-
ningen af  bådpladser og et 
hurtigt stop for sejlads-ak-
tiviteterne, hvilket vil føre 
til, at Svanemøllehavnen 
A/S må lukke selskabet.

Havnen  
slipper for broen

Havnemesteren er dog 
meget fortrøstningsfuld, 
når det gælder idéen om 
at supplere bil-tunnellen 
med en bro til fodgængere 
og cyklister: ”Det er min 

vurdering, at det forslag 
udelukkende er med i pro-
jektet af  politiske grunde 
– reelt kommer det aldrig. 
Ikke engang Dansk Cyk-
listforbund ønsker broen”.

Selv om politikerne væl-
ger en løsningsmodel, som 
Svanemøllehavnen trods 
alt kan leve med, så er der 
ikke mangel på udfordrin-
ger.                               nb

I værste fald må 
hele havnen flyttes i 
en 5 år lang bygge-
periode

Af journalist Niels Brandt 
niels@marinaguide.dk

Rundt om i landet har de 
omkring 300 store og små 
lystbådehavne alle deres 
udfordringer at slås med, 
men det er lidt som om, at 
problemerne blegner, når 
der zoomes ind på landet 
største marina: Svanemøl-
lehavnen i København. 
Her vil kommunen og sta-
ten simpelt hen bygge en 
mega tunnel under havnen 
– og til overflod arbejdes 
der også med en idé om 
at lave en broforbindelse 
tværs over havnen, så sejl-
både måske ikke længere 
kan sejle frit ud og ind af  
havnen!

Formålet er at anlægge 
den nødvendige vej, så 
Københavns Nordhavn 
kan bebygges i stor skala 
og lede en masse biltra-
fik uden om millionbyens 
centrum.

Bygge-perioden kender 
ingen, men den anslås at 
kunne blive helt op til 5 
år, hvor Svanemøllehav-
nen måske skal lukkes, så 
sejlerne i årevis skal huses 
i en eller flere midlertidige 
havne et andet sted...

Svanemøllehavnen lig-
ger så tæt bro om bro med 
Kalkbrænderihavnen, så 
de 2 havne næsten funge-
rer som en, og de ledes da 
også begge af  havneme-
ster John Vestergård, der 
har ansvaret for at få de 
2 havne med godt 1500 
både til at fungere. Der er 
så mange sejlere og andre 
brugere alene i Svanemøl-

lehavnen, at de er orga-
niserede i en hel stribe 
forskellige klubber: 5 sejl-
klubber, 4 store roklubber, 
handicapsejlere, ungdoms-
sejlere, søspejdere og vin-
terbadere. 

I alt 7.000 aktive borgere 
har deres faste gang i hav-
nen – det svarer nærmest 
til en hel lille provinsby.

Masser af  
udfordringer

Gigant-projektet er stadig 
i planlægningsfasen, hvor 
rigtig mange beslutnin-
ger endnu ikke er truffet, 
så alle berørte parter er i 
gang med at positionere 
sig. Således har sejlerklub-
berne sammen  begået et 8 
sider langt høringssvar til 
den VVM-undersøgelse, 
som Vejdirektoratet er i 
gang med. Her kæmper de 
for bådfolkets interesser i 
forhold til en sammenfat-
tende rapport på ikke min-
dre end 170 sider(!), hvor 
Vejdirektoratet har belyst 

de forskellige løsningsmu-
ligheder for Nordhavns-
tunnellen, som er navnet 
på hele herligheden.

Naturligt nok er sejlerne 
bekymrede for deres vil-
kår i en måske 5 år lang 
bygge-periode, ligesom de 
frygter, at de efter tilbage-
flytningen vil stå med en 
havn, der på grund af  en 
for lav bro over indsejlin-
gen ikke længere har fri 
sejlads til Øresund.

Sejlerne stritter således 
voldsomt imod, at politi-
kerne vælger en løsning, 
hvor de 2 havne helt må 
lukkes og flyttes andre ste-
der hen i 5 år – kravet er, 
at indsejlingen holdes åben 
i hele perioden, så havne-
miljøet ikke smadres totalt. 
Desuden ønsker klubber-
ne, at erstatningshavnene 
anlægges så tæt på hjem-
havnen som muligt.

At i hvert fald nogle af  
sejlerne skal gen-havnes 
andre steder er ikke til de-
bat – den over 1 km lange 
sænketunnel skal nemlig 

anlægges durk igennem 
Svanemøllehavnens cen-
trale havnebassin.

  

Utryghed ved  
bro-løsninger 

Klubberne, der repræsen-
terer 3.000 medlemmer, er 
bestemt heller ikke glade 
for nogle af  de 2 mulige 
broløsninger, som er skit-
seret. Faktisk mener de, at 
der vil være en reel risiko 
for, at hvis der bygges en 
klapbro, så vil Svanemøl-
lehavnen og Kalkbrænde-
rihavnen i fremtiden  være 
lukket havn for sejlbåde 
uden hjælpemotor – og det 
vil f.eks. sige alle klubber-
nes skolebåde. Når broen 
er nede, så vil der nemlig 
være brug for at større op-
march-område, hvor bå-
dene kan være i konstant 
bevægelse for at beholde 
styreevne – og den plads 
findes ikke.

Den alternative højbro 
skal bæres af  2 betonpiller, 
hvilket vil beskære indsej-
lingen så meget, at det vil 
være uforsvarligt at lade en 
masse sejlbåde passere tæt 
forbi hinanden. 

Sejlerne ønsker slet ingen 
bro – specielt er en klap-
bro uspiselig, men de kan 
til gengæld leve med en sti 
lagt ned i en tunnel. Men 
selv en tunnel har de dog 
har svært ved overhovedet 
at se fidusen ved...

Cyklister skal  
igennem elevatorer

Pladsforholdene på hav-
nen er nemlig så trange, at 
der ikke er plads til lange 
tilkørsels-ramper for cyk-
listerne. Så ligegyldig om 
løsningen skal være en sti 
i en tunnel eller en sti over 
en højbro, så vil cyklister-
ne blive tvunget til bruge 
elevatorer – for at komme 
enten ned i tunnelen eller 
op på broen.

Og så er det som om, at 
fidusen forsvinder i takt 
med, at der jo vil være ven-
tetid på en elevator. 

En ny stiforbindelse skal 
holdes op imod, at en bro 
eller tunnel kun vil spare 
de tohjulede  4-5 minut-
ters cykeltid i forhold til, 
hvis de fortsat skulle cykle 
rundt om havnen.

En af flere løsningsmodeller ses her. Det ses tydeligt, 
hvordan den kommende tunnel skal anlægges durk 
igennem Svanemøllehavnen.  
Illustration: Vejdirektoratet.

Svanemøllens havnemester:  
Vi kan jo ikke stille os i vejen for fremskridtet

Milliard-projekt

Og så er der lige det med pengene, hvilket selv-
sagt afhænger af, hvilke løsninger som bliver valgt. 
Her er nogle tal, som sætter projektets størrelse 
lidt i relief:

Vejtunnel,  
afhængig af længde (1-1,4 km)  2-3 milliarder

Erstatningshavne  111-318 millioner

Sti på bro eller i tunnel 102-236 millioner. 

Idyllen hersker endnu i Svanemøllehavnen, men der er turbulente år forude. Foto: 
Vejdirektoratet.

Svanemøllehavnen er bl.a. hjemsted for ikke mindre 
end tre roklubber og tre sejlklubber. 

Her blot nogle eksem-
pler på, hvad havnen vil 
kræve sig kompenseret 
for i de videre forhand-
linger:

•	 manglende indtægter 
fra gæstesejlere  
og autocampere

•	 dobbelt havneførelse

•	 flytning	af	broer	og	
tekniske installationer

•	 ekstraarbejde for hav-
nens medarbejdere

•	 udgifter til opgørelse 
af værdier og ødelagt 
havnemateriel

•	 forringet gæstebesøg 
efter afslutning på 
byggeriet.
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Tre ved at blive  
bygget og lokalplan  
åbner for yderligere  
syv i Hasle Havn  

Af journalist Niels Brandt
niels@marinaguide.dk 

Mange års juridisk usik-
kerhed om husbåde er til-
syneladende ved at blive 
til klarhed – i hvert fald 
på ’solskinsøen’. I Hasle 
Havn har Bornholms Re-
gionskommune allerede 
givet tilladelse til de første 
3 både, og en lokalplan, 
der netop nu er i offentlig 
høring, tillader yderligere 
7, så der kan placeres i alt 
10 husbåde i havnen.

Dermed åbnes der også  
for – muligvis lidt af  bag-
vejen – at udlændinge fuldt 
lovligt kan købe en fritids-
bolig i Danmark. Husbå-
dene er udbudt i åbent 
salg, og såvel projektha-
verne som ejendomsmæg-
leren (Estate Charlotte 
Kjøller) slår kraftigt på, at 
udlændinge er mere end 
velkomne.

”Udlændinge-aspektet 
har været fuldstændig 
åbent hele vejen igennem 
den lange planlægnings-
proces”, fortæller havne-
koordinator Jakob Jensen 
på Bornholm.

Der er godt 20 havne på 
klippeøen, og Jakob Jensen 
er ansat i en kommunal 

stilling til at varetage alle 
havnenes interesser.

Han oplyser, at der forud 
for realiseringen af  de før-
ste husbåde er gået en 10 
år lang proces, efter man 
på øen politisk besluttede 
at åbne op for husbåde. 
Alle havne blev screenet 
for plads og muligheder, 
hvorefter Hasle, Tejn og 
Nørrekås blev udpeget i 
første omgang. I Nørrekås 
var der en vis modstand på 
stort borgermåde, hvoref-
ter kommunen trak hav-
nen ud. I Tejn valgte man 
i stedet at bygge en ny jol-
lehavn, og så var der kun 
Hasle tilbage.

”Men så kom krisen i 

2008, og lukkede alt ned”, 
siger havnekoordinatoren.

Jubel over  
lokalt projekt 

Men nu er det alvor – og så 
med et helt igennem lokalt 
projekt. Undervejs har der 
ellers været planer om, at 
husbådene skulle bygges i 
Polen, men på Bornholm 
er der nu stor glæde over, 
at det er Nexø Både- og 
Skibsbyggeri, som lægger 
faciliteter til, mens lokale 
håndværkere bygger bå-
dene.

”Jeg har i det hele taget 
kun oplevet positive ting 
omkring projektet, og alle 
på øen er behjælpelige 
med alt muligt, for at det 
her kan lykkes”.

Udlændinge står klar

Ejendomsmægler på pro-
jektet er Charlotte Kjøller 
fra Rønne, og hun mærker 
stor interesse.

”De første 3 købere er 
danskere fra det øvrige 
Danmark, der vil bruge 
husbådene som sommer-

huse. Men også mange 
udlændinge er interesseret, 
og jeg har købere stående 
klar til de næste 7 husbå-
de, som kan realiseres, når 
lokalplanen er vedtaget. 
Der er i øvrigt ingen tvivl 
om, at vi blandt de 7 næ-
ste husbåde-købere ser de 
første udlændinge”, for-
tæller hun.

”Her er tale om flydende 
sommerhuse, der opfyl-
der bygningsreglementet 
og i øvrigt er isolerede, så 
de kan bruges året rundt. 
Bådene tilsluttes offentlig 
vand og kloak, og forsy-
nes i øvrigt med fibernet, 
så også dataadgangen er på 
plads.

Projektet er i mine øjne 
spændende, fordi køber-
gruppen er så bred. Alle 
kan købe: Danskere og ud-
lændinge, private og som 
noget andet helt nyt også 
virksomheder – erhvervs-
virksomheder kan jo i dag 
ikke købe et dansk som-
merhus”, siger ejendoms-
mægleren.

Havn i  
rivende udvikling

Det er gået Hasle Havn, 
som så mange andre fiske-
rihavne – antallet er aktive 
fiskere er faldet til kun 6-7 
stykker, og i stedet har den 
kommunale havn fået til-
ført en række rekreative 
elementer. Der er anlagt 
en lille bystrand, etableret 
et flydende havnebad med 
omklædning, udsprings-
ramper og sauna. 

Der er i Sydhavnen også 
anlagt en 300 m lang ka-
nal, der kan besejles af  
kajakker og mindre joller, 
hvilket ifølge havnekoor-
dinator Jakob Jensen har 
gjort Hasle så interessant, 
at Bornholms Kajakklub 
har slået sig ned i havnen.

Husbåd-projektet 
bærer alle udgifter
”Havnen/kommunen har 
investeret op imod 35 mio. 
i at gøre Hasle Havn klar til 
at huse husbåd-projektet. 

Men det skal forstås så-
dan, at pengene udeluk-
kende er gået til at gøre 
havneområdet mere in-
teressant, mens projektet 
selv bærer samtlige om-
kostninger, også til at gøre 
’bådene’ landfaste – dvs. 
landfæste, tilkobling af  el 
og vand samt f.eks. anlæg-
gelse af  P-pladser”, forkla-
rer Jakob Jensen.

Bådene skal ligge ved en 
ydermole, som i dag ikke 
er i brug, og de lægger altså 
ikke beslag på bådpladser. 

Han anslår, at der i dag 
er 150 både i havnen, hvor 
der dog fortsat er masser 
af  plads til flere initiativer 
på grund af  det store fald i 
antallet af  erhvervsfiskere. 

Lokalplan er  
ganske bred

Lokalplanens definition af  
de 10 husbåde i Hasle er 
ganske bred. Det kan både 
være ombyggede skibe, 
husbåde bygget direkte til 
formålet og huse/fartøjer 
med eller uden ’eget frem-
driftstmiddel’, som det 
hedder i teksten.

Byplanmæssigt betragtes 
de 10 husbåde som almin-
delige boliger med behov 
for adgangsvej, parkerings-
pladser, renovation osv.

Det fremgår også, at i 
fremtiden skal havnens er-
hvervsvirksomheder med 
husbådenes indtog efter-
leve de miljøkrav, som gæl-
der i et boligområde. 

Flådestation Frederikshavn
Ny anlæg af 700 lbm kaj
Renovering af 1600 lbm kaj 
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Lystfiskere melder 
afbud til stor bådud-
lejer i Spodsbjerg

Af journalist Niels Brandt 
niels@marinaguide.dk

Der gik ikke mange dage, 
før de første afbestillinger 
kom ind hos IBI Boot-
verleih i Spodsbjerg, efter 
EU i efteråret besluttede 
at indføre kvoter for, hvor 
mange torsk en lystfisker 
må fange om dagen.

”Senest var det en stor 
gruppe, som skulle have 
været her en uge, og som 
havde lejet både vores 
største båd og vores stør-
ste sommerhus i marts. 
Nu står de så ledige i ste-
det for”, forklarer Nikolai 
Østa, som ejer den største 
bådudlejning i Spodsbjerg.

”Der er slet ingen tvivl 

om, at kvoterne kommer 
til at ramme turismen 
hårdt og bredt på Lan-
geland – altså hele vejen 
rundt: Bådudlejere, som-
merhusudlejning og om-
sætningen hos købmæn-
dene”, 

Nikolai Østa havde i 
2016 hele 72 lystfisker-
både liggende til udlej-
ning i Spodsbjerg Turist-
bådehavn, og en af  hans 
muligheder for at sænke 
omkostningerne er melde 
nogle af  bådpladserne fra. 
I sæsonen har han hidtil 
også haft 2 mand ansat, og 
han venter med spænding 
på, om han får brug for 
dem i 2017.  

”Det her er uprøvet land 
– der har aldrig før været 
kvoter på, hvor mange 
torsk lystfiskere må fange. 
Derfor er det også svært 

at spå om, hvor voldsom 
tilbagegangen bliver.

Det er specielt måden, 
kvoten er lavet på, som vi 
er utilfredse med. Fiskerne 
er her typisk en uge, og det 
er nok meget begrænset, 
hvor mange der i løbet af  
en uge fanger 35 fisk, som 
nu bliver max i de perio-
der, hvor loftet er på 5 om 
dagen.” 

Men i virkelighedens ver-
den foregår det sådan, at 
fiskerne sagtens kan være 
ude en hel dag uden at 

fange torsk overhovedet, 
men en af  dagene finder 
de så lige en bule, hvor 
man måske kan fange 8  
torsk. Men det må man så 
ikke længere.

”Lystfiskere vil generelt 
gerne være med til at sikre 
bestanden, og vi havde 
hellere sat, at man havde 
sat mindstemålet op, så 
der var kommet en gene-
ration mere til at gyde. Det 
kunne virkelig have gjort 
noget godt for bestan-
den”, mener Nikolai Østa.

Også havnefoged Jens 
Pedersen i Spodsbjerg Tu-
ristbådehavn er bekymret:

” Der er slet ingen tvivl 
om, at det her kommer 
havnen til at mærke – den 
fulde effekt kan vi kun 
vente på at se. Vel har vi 
da fiskere, som kommer 
udelukkende for fornøjel-
sen og sætter alt, hvad de 
fanger ud igen, men det er 
nok de færreste.”

Bornholm har åbnet sluserne for husbåde

Husbåde på stribe - glimt fra salgsmaterialet på hus-
bådene.

Overblik over Hasle Havn , hvor husbådenes placering 
fremgår. Illustration: Estate Rønne.

Turismen på Langeland  
rammes hårdt af torske- 
kvote på max. 5 pr. dag

1. januar 2017 kom der en kvote på max. 5 torsk om dagen for lystfiskere.  
Foto: MarinaGuide
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400 m højvandsmur 
gør underværker for 
såvel by som havn

Af journalist Niels Brandt 
niels@marinaguide.dk

Højvandssikringen af  
Lemvig tog 3 år (2010-13). 
Projektet omfatter – ud 
over det 400 m lange høj-
vands-sikrings-møbel – en 
fornyelse af  8.000 m² hav-
neplads, kajrenoveringer, 
omlægninger af  ledninger 
og nyt inventar. Hele pro-
jektet løb op i 30 mio. kr. 

For pengene har byen 
også fået en række nye op-
holdspladser, hvoraf  nogle 
vender sig mod byen, an-
dre mod havnen.

Ved fiskebutikken er der 
skabt en større plads, der 
kan rumme beachvolley, 
markeder, koncerter m.v. 
Længere mod øst er der 
en grill-plads med faste 
grilltønder og bord/bænke 
møbler hængt på muren. 
Der er legeplads, landings-
plads til østers, gæstehavn 
og reparationskaj mv. 

Havnesiden er bilfri, og 
bilerne på bysiden er del-
vist skjult af  højtvands-
møblet. På bysiden er der 
2 parkeringsområder og en 

stor plads, der også er knu-
depunkt for busserne.

’Kikhuls-bænke’  
i bølgeværn 

Helt ude på de nye moler 
har Hasløv & Kjærsgaards 
arkitekter opfundet nogle 
såkaldte ’kighuls-bænke’ 
- mindre glaskasser med 
bænk indbygget i bølge-
værnet. Her kan det være 
spændende at opholde sig 
under storm! 

Når det er knap så vold-
somt med solskin og 
nordvestenvind, er en kig-
hulsbænk et behageligt op-
holdssted med udsigt over 
havet.

Projektet er blevet til i et 
engageret samarbejde mel-
lem brugerne af  området, 
kommunen, rådgivere og 
producenter. Den lokale 
involvering har været stor 
- møblerne på det nye høj-
vandsmøbel er bygget af  

den lokale produktions-
skole, og byens 5. klasser 
har designet 350 små mo-
saikker, som binder høj-
vandssikringen sammen. 

”Højvandsmøblet - også 
kaldet ’Le Mur’ - fra Lem-
vig har efter vores opfat-
telse potentiale til at løse 
tilsvarende problematikker 
andre steder, og løsningen 

er da efterfølgende også 
opstillet i Hellerup Havn. 
Et 3. projekt er på vej i 
endnu en dansk havn”, 
forklarer Charlotte Buhl.

Firmaet har gennem 
mange år arbejdet med ud-
vikling af  lystbådehavne, 
med særlige fokus på de 
rekreative muligheder. 

Marskensgade 7, 2100 København Ø, tlf: 33 14 29 07

Rådgivere i kystzonen

Skovshoved Havn

Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard  
har taget patent på ’højvandsmøbel’
Lemvig har fået  
højvandssikring  
og nye rekreative  
elementer på havnen

Stadig mere ekstremt vejr 
med oversvømmelser fra 
havet og kraftig nedbør 
truer de danske havne, 
som i stigende omfang 
kræver beskyttelse. Lem-
vig har i samarbejde med 
arkitekt-firmaet Hasløv & 
Kjærsgaard gjort noget, 
der ligner et Columbus-
æg: Et såkaldt højtvands-
møbel, der på een gang 
sikrer mod oversvømmel-
ser fra havet og på samme 
tid skaber en række helt 
nye rekreative muligheder 
på havnen.

”Spørgsmålet er  i bund 
og grund om, vi kan be-
skytte vores havne, uden 
at den nødvendige teknik  
bliver et funktionelt og 
æstetisk tab, hvor turister 
og sejlere ikke kan færdes? 
Når jeg ser på resultatet i 
Lemvig, så tør jeg godt 
sige, at den opgave kan fint 
løses”, siger direktør og ar-
kitekt Charlotte Buhl, der 
er medindehaver Hasløv & 
Kjærsgaard.  

”I Lemvig er omdrej-
ningspunktet en højvands-
mur. Den nye havneplads 
er anlagt omkring et så-
kaldt ’højtvandsmøbel’, 
der fungerer som et tek-
nisk anlæg de få dage om 
året, hvor oversvømmelser 
truer. Alle andre dage ind-
går møblet helt naturligt i 
pladsens design og de re-
kreative funktioner.”

Systemet er så unikt, at 
firmaet nu har fået patent 
på betonmøblet med tilhø-
rende låsesystem og porte. 
Møblet står på et usynligt 

betonfundament, så det 
kan faktisk løftes, hvis det 
en dag bliver nødvendigt. 

Udviklingen har 
overhalet Lemvig 

Lemvig er anlagt i bunden 
af  Lem Vig, der i århund-
reder har været naturlig 
landingsplads for fiskeri 
og skibsfart. Vandvejen og 
havnen var engang byens 
livline, men udviklingen 
har overhalet havnen, både 
hvad angår erhvervsud-
vikling og infrastruktur. 
Fiskerne lander deres fisk 
andre steder, og trafikken 
går nu over land. 

Den engang så aktive 
havn blev i stedet Lemvigs 
’bagside’ med store parke-
ringsarealer og en havne-
front, der forfaldt pga. de 
gentagne oversvømmelser, 
som kostede byen dyrt. 

”Med den nye indretning 
af  havnepladsen har byen 
vendt situationen på hove-
det og omdannet havnen 
til Lemvigs centrale mø-
dested”, siger Charlotte 
Buhl.

Betonmoduler bliver 
til havnemøbler 

Grundstammen i forvand-
lingen er en højvandsmur, 
der består af  forbundne 
præfabrikerede betonmo-
duler, der er sat med en  
topkote i 2,10 meter over 
havet. Muren fremstår i va-
rierende højde mellem 80-
120 cm over terræn. Som 
et raffinement hænger der 
på betonmuren træmøbler, 
som havnens gæster kan 
sidde på. 

I muren er der naturlig-
vis i det daglige en række 
åbninger, som fodgængere 

og cyklister uhindret kan 
bevæge sig igennem. Når 
ekstremt højvande truer, 
lukkes åbningerne med 
skydeporte enkelt og hur-
tigt, hvorefter de spændes 
fast og er tætte. 

Når muren møder en 
bygning, overtager bygnin-

gens fundament funktio-
nen som højvandssikring.

Modstod både Bodil, 
Urd, Egon og Gorm

Lemvigs nye højtvands-
sikring har flere gange 
forhindret oversvømmel-
ser - særlig dramatisk blev 

det, da stormen Bodil hær-
gede i december 2013 med 
en forhøjet vandstand på 
op til 183 cm! Men også 
’Egon’, ’Gorm’ og Urd har 
været forbi, uden byen ’tog 
vand ind’

                                   nb

På højvandsmuren hænger disse særlige hængebænke, så muren også har en funk-
tion alle de dage, hvor oversvømmelse ikke truer. Foto: Hasløv & Kjærsgaard.

Højvands-mur har gjort Lemvigs  
havn til et langt mere sikkert sted

Muren står sin prøve. Fotos: Mads Krabbe

Bag muren holder bilerne. På havnesiden foran muren er der skabt nye rekreative 
byrum. Foto: Hasløv & Kjærsgaard.

Tegningen viser princippet bag højvandsmuren med skydeport, låsemekanismer og 
forskellige modul-møbler.
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LED-belysning får måleren ned i fart

Af
journalist Niels Brandt
niels@marinaguide.dk

Det er lige før, fremsy-
nede havnefogeder rundt 
om landet kan synge san-
gen om rapanden Rasmus. 
Først gik han baglæns, så 
gik han i stå...

Sådan godt er det dog 
ikke helt med strømmå-
lerne, når det gælder over-
gangen til LED-belysning. 
Men at LED er vejen til 
langsigtede besparelser, er 
der nok ingen tvivl om.

”Mange havne har allere-
de set lyset. Det vil sige, at 
de opsætter LED-paneler, 
som sænker  strømforbru-
get med op til 30-50 %. 
Dertil kommer, at mange 
belysningsanlæg – især 
på industrihavnene – er 
gamle og kræver hyppige 
elektriker-besøg, hvilket jo 
også koster kassen”, siger 
Morten Bisch fra LED-
lightDanmark.

”En udskiftning sparer 
oveni altså både på elek-
triker-regningerne og ind-
køb af  lysstofrør. Et tra-
ditionelt armatur lyser i ca 
12.000 timer, mens LED-
lamper først skal skiftes 
efter 50.000 timer. Og når 
man nu er i gang, hvorfor 
så ikke også installere be-
vægelses-sensorer og få en 
ekstra besparelse på den 
måde?”

Aalborg sparer 42%

En af  de havne, hvor 
LEDlightDanmark har 
moderniseret belysningen, 
er Aalborg. Så her kender 
Morten Bisch belysnings-
økonomien til bunds, og 
ifølge ham har LED-pro-
jektet reduceret det sam-
lede indkøb af  el med 42% 
siden 2010. De væsentlig-
ste forklaringer er store 
besparelser i forbruget 
til plads- og vejbelysning; 
som følge af  bedre sty-

ring og brug af  LED samt  
egenproduktion via et  sol-
celleanlæg.

Mange kommuner er op-
mærksomme på miljøet og 
har som Aalborg opsat sol-
cellepaneler. Så en stor del 
af  året kan havnene faktisk 
selv producere strøm på 
en CO2-neutral måde. Her 
tæller LED-panelerne med 
i regnestykket med en ge-
digen KW-besparelse.

Investering  
hjemme på 2 år

LEDlightDanmark har 
indtil dato opsat LED-
belysning på 8 havne i 
Danmark. Ifølge Morten 
Bisch er økonomien i pro-
jekterne så gode, at inve-
steringen ofte er sparet 
hjem allerede efter 2 år, alt 
efter projektets omfang. I 
Korsør var projektet dog 
langt mere omfattende end 
normalt,og her regner han 
med, at investeringen først 
er hjemme efter 7 år.

Hårdt at være  
havne-lampe

Miljøet på en havn er hårdt. 
Her er salt, vand, fugt og 
blæst, som tilsammen er en 
virkelig aggressiv cocktail. 
LEDlightDanmark bru-
ger udelukkende norske 
produkter, som er marine-
certificeret. Det betyder 
en tyk lakering og en hård 
coating påført aluminium.  
Så kan lamperne holde i 
selv de hårdeste miljøer 
som f.eks. Thyborøn, hvor 

LEDlightDanmark også 
har stået for en energi-
optimering af  belysningen.

Netop en aktiv havn som 
Thyborøn er dybt afhæn-
gig af  et ordentligt lys, bl.a. 
når skibene lægger til kaj, 
og fiskene skal losses i bul-
der-mørke.  

”I den havn har vi opti-
meret belysningen, så 6 
LED-armaturer på hver 72 
watt har erstattet 10 lam-
per på hver 400 watt. Det 
regnestykke giver er et for-
mindsket strømforbrug, 
der virkelig kan mærkes: 
Før var forbruget 4000 
watt – nu er det 452 watt!”.

Et bedre arbejdslys

En af  sidegevinsterne er 
et langt bedre arbejdslys. 
Traditionelle pærer giver 
ofte helt gult lys og har en 
dårlig lyskvalitet, også kal-
det ra-værdi. Med LED-
belysning får man en klart 
blåligt lys, som er bedre. 

”En havneassistent fra 
Korsør udtrykte det efter 
vores renovering der så-
dan: Det er alt andet noget 
lettere at udføre sit arbej-
de, når man kan se, hvad 
man laver”, fortæller  Mor-
ten Bisch.

Havne kan spare helt op til 40% på  
belysning – investering hjemme i løbet af få år

LEDlight Danmark ApS ● Kornmarksvej 18-20 ● 2605 Brøndby
www.ledlightdanmark.dk ● info@ledlightdanmark.dk ● +45 23956224

CRYSTALLED
24-300 watt

URBANO/URBINO
28-200 watt

EKSPERTER I 
HAVNEBELYSNING

● 8 års erfaring med havnebelysning
● Fem års garanti på alle produkter
●Europæisk producerede produkter
● Få en gratis lys- og energiberegning

● LEDlight Danmark sørger for energitilskud

8 ÅRS
ERFARING

Thyborøn Havn

LED belysning i Thyborøn giver et godt arbejdslys.  

Foto LEDLightDanmark 

Køge Havn oplyst af energibesparende LED-paneler. Foto LEDLight Danmark
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Zøllner har i flere år specialiseret sig i kystsikring for offentlige og private kunder. Senest har vi udvidet vores vognpark med pramme 
som har lastrum til sediment eller stenmaterialer og påmonteret gravemaskine med tilhørende rammeudstyr samt slæbebåd. Vi kan 
dermed nu løse endnu flere opgaver inden for vandbyggeri.

Renovering af Rungsted Havn

Havneanlæg
 • Mole- og kajanlæg
 • Bølgeskærme
 • Træbroer
 •  Ramme- og  

spunsarbejder

Kystsikring
 • Skræntfodsikring
 • Bølgebrydere
 • Høfder
 • Diger
 • Badebroer

Oprensning/Uddybning
 • Sejlrender
 • Havne
 • Søbade
 • Bypass
 • Klapning

W W W. ZO L L N E R . A S  -  I N F O @ ZO L L N E R . A S  -  T L F.  31  6 4  2 6  8 0 

35087 Zøllner Annonce Havnefogeder 235x320mm.indd   1 19/01/2017   10.42

3 digre rapporter fra Dansk Sejlunion  
er dyster læsning for landets lystbådehavne
Sejlerne grånes og 
der kommer alt  
for få nye og  
unge sejlere til 

Af journalist Niels Brandt
niels@marinaguide.dk

Dansk Sejlunion har fær-
diggjort et meget grundigt 
analyse-arbejde, som be-
lyser hvorfor landets ma-
rinaer står over for meget 
store udfordringer: Antal-
let af  sejlere falder, antal-
let af  både falder, og de 
sejlere, som stadig sejler, 
bliver stadig ældre, mens 
der kommer alt for få nye 
sejlere til.

Branchen har jo nok væ-
ret klar over det længe, 
at lystbådehavnene står 
foran store udfordringer 
de kommende år, men nu 
er der tørre tal på bordet 
fra den del af  sejlerfolket, 
som er organiserede – pri-
mært  i Dansk Sejlunion. 

’Havets Motionister’ . 
en 3-binds-analyse 

Dansk Sejlunion har na-
turligvis helt styr på egne 
medlemmer, og baseret 
på deres tal, så startede 
nedturen efter 2009, hvor 

medlemstallet var oppe 
på næsten 60.000. Deref-
ter tabes godt 3% årligt, 
så man i 2013 (seneste tal 
i rapporten) nærmer sig 
52.000.

Skibet er ladet med 
gråhårede sejlere

Da den hæderkronede sej-
lads Fyn Rundt blev star-
tet i 2016 sendte Fyens 
Stiftstidende feltet af  sted 
med overskriften ”Skibet 
er ladet med gråhårede 
sejlere”. Journalistisk var 
det nok finurligt, men for 
landets lystbådehavne er 
situationen en alvorlig sag. 

På de 8 år fra 2006 til 
2013 har 8.500 ’grånet’ 
sig ind i kategorien 60+, 
men seniorvæksten kan 
slet ikke opveje et tab på 
11.000 medlemmer blandt 
de 25 til 59-årige.

Rapporten forudser, at 
vendes udviklingen ikke, 
så vil der i 2020 være flere 
i kategorien ’seniorer’ end 
i gruppen ’25 til 59’-årige!

Facebookgruppe  
hitter

Mens DS taber medlem-
mer, og lystbådehavnene 

taber kunder, så peger rap-
porten på, at en hel anden 
måde at ’organisere’ sig på 
vinder frem. Facebook-
gruppen ’Tursejlads & 
Sejlsport’ stormer således 
frem. Således er medlems-
tallet i skrivende stund 
over 13.000 medlemmer.

Økonomien  
skræmmer ikke

I den nyeste delrapport har 
DS indhentet oplysninger 
fra næsten 1900 sejlere i 
foråret 2016, og her kan 
man notere sig, at dagens 
sejlerne jo godt ved, at 
sejlads er en dyr hobby – 
men alligevel synes langt 
de fleste, at de samlet set 
får meget for deres penge. 
Kun 10% svarer direkte, at 
de får for lidt! 

75% af  respondenterne 
ejer deres egen båd, og 
gennemsnits-købsprisen 
viste sig at være 180.000 
kr., og hele 85% mener, at 
prisen var rimelig.

Stemningen i  
havnen er i top

Sejlerne har også svaret på, 
hvad de bedst kan lide ved 
’hjemmebasen’ – altså den 
havn og klub, hvor de hø-
rer til. Og her er der et so-
lidt skulderklap til havne-
ne. Næsten 90% svarer, at 
de ’meget godt’ eller ’godt’ 
kan lide at komme på hav-
nen og opleve miljøet der.

Til sammenligning mener 
kun ca. 55%, at deres sejl-
klub er fuld af  liv og gode 
aktiviteter.

Rapporterne Havets Mo-
tionister er bestilt af  DS, 
men udført af  Danmarks 
Idrætsforbund DIF, Kom-
munikation & Analyse. 
Rapporterne kan i deres 
helhed downloades fra 
www.sejlsport.dk

Forsiden af den nyeste delrapport er prydet med denne 
illustration.

Havnefogeder.dk
Find havnens samarbejdspartner 
på havnefogeder.dk 

Benny Greve ApS 40 30 63 83

Bro Lars 22 69 12 51

Cado A/S 22 21 46 00

CG Jensen A/S 22 98 73 77

Cowi A/S 56 40 23 13

Engholm A/S 38 10 02 22

Frøslev Træ A/S 74 67 06 00

Hags Marine A/S 20 28 09 03 

Hasløv & Kjærsgaard 33 18 91 13

ICK Handelsselskab 87 41 33 22

InfoTech Concept 31 63 59 00

Lars Laj A/S 32 82 10 33

LEDlight Danmark ApS 23 95 62 24

LP Yacht ApS 96 77 60 00

MEC Marine 20 43 88 31

Munck Havne & Anlæg 51 67 76 80

NBC Marine 49 17 00 72

Nellemann Survey 96 30 36 54

NewTek IVS 21 24 24 54  

Niras A/S 60 40 91 74

Nordic Marine Services 24 42 00 12

Orbicon A/S 23 42 14 34

Peter Madsen Rederi 86 29 01 00

Rederiet Limfjorden 30 88 42 46

Salling Plast AS 41 38 30 37

Sea Services 22 38 07 31

SensorSurvey 26 77 12 16

SkovTrup 98 54 87 67

SKS Kraner A/S 40 36 04 88

SMU Dykkerservice 28 49 57 59

Storm Marine 28 92 19 66

Svendborg Uddybning 20 10 91 67

TallyKey A/S 97 84 12 77

VG Entreprenører 20 16 66 58

Wester Marina 38 12 42 10

Zøllner 31 64 26 94

M.J. Eriksson A/S 22 68 64 47
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Hundested vil 
gerne skabe 
vanddybde til 
større kryds-
togsskibe

”Uddyb sejlrenden med 
en halv meter, og brug 
materialet til kystsik-
ring”.

Sådan lyder budskabet fra 
havnefoged Søren Brink 
fra Hundested Havn i en 
artikel i SN.dk.

Kysten på nordsjælland 
er blandt de udsatte steder 
i Danmark, som nedbry-
des af  bølgerne, når havet 
viser tænder. Så hvorfor 
ikke slå to fluer med et 
smæk og kombiner kystbe-
skyttelse med en tiltrængt 
uddybning.

Bare en halv meter dybe-
re indsejling vil have stor 
betydning for at kunne 
tiltrække de større kryds-
togtsskibe, som Hunde-
sted meget gerne vi have 
besøg af. 

Disse flydende byer er 
med til at fremme væksten 
i området, når de mange 
turister går i land og for-
håbentligt handler i Hun-
dested. 

Og især i Hundested 
har man forstået at skabe 
et kreativt havneområde, 
hvor mange kunstnere har 
deres erhverv. Fra glas-
kunst, gallerier og til de 
mere jordnære oplevelser 
som bryggerier og restau-
ranter.

Frøslev Træ sælger 
fyrretræ beskyttet 
med ny patenteret  
metode 

Af journalist Niels Brandt 
niels@marinaguide.dk

Nogle opfindsomme sven-
skere kalder resultatet af  
en helt ny form for træbe-
skyttelse ’organowood’ – 
altså økologisk træ. En an-
den beskrivelse af  træet er, 
at det er delvist fossileret – 
altså på vej til at blive fos-
sil/sten, hvilket skal lede 
tanken hen på de yderst 
modstandsdygtige fossiler 
af  træ, som man kan finde 
ude i naturen, når træ efter 
efter millioner af  år er ble-
vet til sten.

Metoden er omkring 5 år 
gammel, og Frøslev Træ i 
Sønderjylland har retten til 
at  markedsføre ’organow-
ood’ på det danske marked. 
Udviklingschef  Morten 
Erikstrup og firmaet tror 
så meget på produktet, at 
de giver 10 års garanti på 
det ude i vejr og vind. 

”Ved hjælp af  den pa-
tenterede OrganoClick®-
teknologi  bindes ki-
selbaserede stoffer til 
træfibrene, og det gør, at 
træet kan placeres uden-
dørs i vejr og vind - uden 

at organowood-behandlin-
gens effekt forsvinder. På 
vores premium-produkter 
er der endda påført en 
supereffektiv beskyttelse 
mod vand og snavs, der gi-
ver træet en flottere over-
flade, og en mere enkel 
vedligeholdelse, forklarer 
udviklingschefen.

Som råtræ til alt ’orga-
nowood’ bruges udeluk-
kende certificeret svensk 
fyrretræ, og ydermere bru-
ges der  i modificerings-
processen ingen giftige 
stoffer. 

Lyn-fossilleret træ

”Alt i alt er resultatet et 

træprodukt, der ligesom 
er lyn-fossileret, altså nær-
mest lidt forstenet.  Sven-
skerne har brugt det ’hin-
sidan’ i godt 4 år, mens vi 
kun lige er begyndt med 
det i Danmark. Her får vi 
det mere og mere indarbej-
det i nye projekter, fordi 
ikke alle vil bruge træ, der 
er trykimprægneret med 
kobber. Derimod kan vi 
sælge organowood som 
et miljø-venligt alternativ, 
hvor rå-træet altså tilmed 
kommer fra bæredygtigt 
svensk skovbrug”, siger  
Morten Erikstrup.

Når produktet kun er 4-5 
år gammelt har firmaet 
selvsagt ingen projekter 
med rigtig mange år på ba-
gen at vise frem, men giver 
altså alligevel 10 års garanti 
ved rigtig anvendelse.

Organowood holder ikke 
til nedsænkning i vand. 
Den primære anvendelse 
er brobelægning, gangare-
aler og f.eks. opbygning af  
læskærme.

Frøslev Træs motto er: 
Brug det rigtige træ på det 
rigtige sted – og det gælder 
også organo-wood.

Patineringen bliver lys grå, 
og træet skal som normalt 
renses for alger.

32.500 meter  
organowood i  
Aarhus Havnebad 

I Aarhus er man godt i 
gang med at bygge et sprit-
nyt havnebad, der skal stå 
klar til sommeren 2017, 
hvor Aarhus jo i øvrigt er 
Europæisk Kulturhoved-
stad. Til beklædningen skal 
der bruges over 32 km or-
ganowood, som Frøslev 
Træ har leverancen af. De 
25.000 m bliver synlige, 
mens de resterende vender 
ned mod vandoverfladen.

Havnebadet bliver ca. 
2.500 kvm stort og skal lig-
ge tæt på en 450 kvm stor 
strand, som igen indgår i 
en større helhed, hvor der 
også kommer udkigstårn, 
en legeplads ved  kæmpe-
biblioteket Dokk1 og en 
skulptur ved navn ’Endless 
Connection’. 

Hele herligheden skyldes 
en donation på 74 mio. kr. 
fra Salling Fondene.

Fremtidens havnekonstruktioner skal måske 
bygges med’økologisk fossil-træ’ fra Sverige

Svensk bådebro-anlæg i Organowood. Her er genoplives en gammel teknik, som 
blev kaldt vandglas - silikater beskytter cellerne i træet. Foto: Frøslev Træ.

Efter et år patinerer Organowood til en smuk, sølvgrå 
farve. Foto: Organowood

Det rigtige træ til det rigtige formål...
Det vigtigste når man vælger træ til sit projekt er, at man vælger det rigtige træ til det rigtige formål. Havneom-
råder er nærmest konstant eksponeret for vand og fugt, derfor skal træet der vælges være af en kaliber, der kan 
modstå vandets påvirkning, desuden kan det ofte være nødvendigt at etablere områder med skridsikre overflader.

OrganoWood er modificeret træ, der er beskyttet mod råd og svamp. 
OrganoWood modificeres ved at biofibre binder kiselbaserede stof-
fer til træfibrene, og det gør, at det udendørs træ kan placeres i vejr 
og vind, uden at OrganoWood behandlingens effekt forsvinder.

Trykimprægneret træ er det sikre valg, når det gælder langtidshold-
barhed. Hos Frøslev Træ trykimprægneres der efter NTR-standarder, 
dvs. at træet er imprægneret helt ind til kernen, hvilket garanterer 

lang holdbarhed og minimal vedligehold. Læs mere om NTR trykim-
prægnering på froeslev.dk.

Et nyt produkt hos Frøslev Træ er Frøslev Grip. Frøslev Grip er et 
terrassebræt hvor der er fræset 2 spor på oversiden af brættet, hvori 
der så er lagt en epoxyblanding. De færdige indsatser sidder 1-2 mm 
over træoverfladen og giver dermed en fremragende, slidstærk og 
skridsikker overflade.

NTR trykimprægneret træ
Skovshoved Havn - Charlottenlund

Frøslev Grip
Skridsikre terrasebrædder

OrganoWood
Miljøvenlig vandafvisende imprægnering

Frøslev Træ · Jens P. L. Petersens Vej 1, Frøslev · 6330 Padborg · 7467 0600 · info@froeslev.dk · froeslev.dk
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TrygFonden tester 
nyudviklet stige i 4 
havne landet over 

Af journalist Niels Brandt 
niels@marinaguide.dk

Det andet forsøg på at lave 
en en lysende redningssti-
ge, som kan betyde et stort 
spring fremad for sikker-
heden i danske havne, er 
nu dukket op. 

Denne gang er det Tryg-
Fonden, som står produk-
tet, og de første 62 stiger 
netop er sat op for at blive 
testet i 4 danske havne. 
Stigerne afprøves i Aar-
hus Havn, Randers Havn,  
Taarbæk og i Sydhavnen i 
København.

Siden 2001 er der sket 
211 fatale drukneulyk-
ker i landets havne, hvil-
ket svarer til 25% af  alle 
drukneulykker. Mange af  
de redningsstiger, der fin-
des i de danske havne, er 
meget svære at se - især i 
mørke. Ulykker, hvor en 
person falder i en havn og 
ikke kan komme op igen, 
sker tit i mørke, og når der 
ikke er andre til stede. Så 
personen i vandet skal ofte 
kunne redde sig selv i land.

På den dystre baggrund 
startede TrygFonden for 

flere år arbejdet med at ud-
vikle en ny type rednings-
stige, der er synlig fra både 
vand og land, robust og 
nem at komme op ad.

Arkitekt-konkurrence

Trygfonden startede ud-

viklingsprocessen med en 
arkitektkonkurrence og 
står nu med ’vinderstige’, 
der allerede har klaret sig 
flot igennem flere test og er 
blevet yderligere optime-
ret. Bl.a. har stigen stået i 
en halv meter is i det nord-
lige Sverige i mere end et 
år for at se, hvorvidt hårde 
vejrforhold ville ødelægge 
den, forklarer TrygFonden 
i en pressemeddelelse. 

Fonden sætter nu fokus 
på, at stigen bliver afprø-
vet på meget forskellige 
havne-miljøer i Danmark.

Vanger af gummi

En ´gammeldags’ red-
ningsstige i danske havne 
er typisk udført af  jern, så 
stigen ruster og er sårbar-

over for selv mindre påsej-
linger. Stigerne er tilmed 
svære at få øje på både fra 
vandet og kajkanten, især i 
mørke. 
De problemer retter Tryg-
Fondens stige op på:

• Vangerne er af  gummi, 
trinene i glasfyldt nylon, 
hæftet af  pulverlakeret 
rustfrit stål og forsy-
net med en lysenhed i 
transparent polykarbo-
nat. Malet i en markant 
orange farve.

• Gummivangerne er 
fleksible og eftergivende 
ved eksempelvis mindre 
påsejlinger og isskru-
ninger.

• Trinene er udformet, så 
man står solidt på dem 
– også når de er begroet 
med alger o.l.

Solcelle-drevet lys 

Stigen er forsynet med 
en solcelledrevet lysen-
hed, der oplyser stigen fra 
skumringstid til daggry.

Lysenheden er kalender-
styret, og den indbyggede 
styringsenhed sørger for at 
minimere strømforbruget, 
så stigen kan lyse hele året.

I oktober-nummeret af  
MarinaNews fortalte vi 
om, at et dansk firma Sea-
Safe i Brovst også har ud-
viklet en selvlysende red-
ningsstige, som kom på 
markedet i 2016. Artiklen 
kan læses på havnefogeder.
dk/marinanews

TrygFonden forventer fra næste år at donere  
100-150 rednings-stiger årligt til havne

“Når ulykker sker, når et menneske falder i havnen, 
er det vigtigt, at der er de bedste muligheder for at 
blive reddet op igen, enten ved egen eller andres 
hjælp.
Vores oplevelse er, at kvaliteten af SEA-SAFE 
produkterne er den bedste på markedet i dag”. 

Havne og maritime miljøer
med fokus på tryghed 
og sikkerhed

Havnens leverandør af redningsstiger. 
SEA-SAFE produkterne er fl eksible og 
funktionelle med lys, alarmfunktion og 
driftssikkerhed.

SEA-SAFE DANMARK
WWW.SEA-SAFE.AS
Tlf. +45 22 24 35 67

Henrik Jess Jensen
Afdelingsleder: By- og Landskabs-
forvaltningen Aalborg Kommune

Fonden vil finde de 
farligste ’sort-plet-
havne’ landet over

Af journalist Niels Brandt 
niels@marinaguide.dk

Programchef  Rene Højer 
fra TrygFonden forventer, 
at fonden efter 2017 vil 
kunne donere et sted mel-
lem 100-150 redningsstiger 
årligt til havne. Og modta-
gerne vil være de havne, 
der efter grundige analyser 
udpeges som ’sort-plet-
havne’ – altså steder, hvor 
der jævnligt sker tragiske 
drukneulykker.

Fonden har en strategi 
med sin nye redningsstige, 
som minder om sort-plet-
bekæmpelse inden for 
landtrafikken.

2017 skal bruges dels til 
en stor-skala-afprøvning 
af  den nye selvlysende 
stige i 4 udvalgte havne, og 
dels vil Trygfonden lave et 
grundigt statistisk analyse-
arbejde, så man  med sik-
kerhed ved, hvor stigerne 
kan reddes flest menne-
skeliv.

”Men det har faktisk væ-
ret ganske svært at skaffe 
pålideligt statistisk mate-
riale om i hvilke havne, der 
sker flest ulykker med folk, 
der falder i vandet. Men vi 
forventer at have en sort-
plet-strategi klar i løbet af  
2017, og samtidig vil vi 
kunne lave de allersidste 
justeringer af  stigen efter 
stor-skala-testen”, fortæl-
ler Rene Højer.

En af  hurdlerne i analy-
se-arbejdet har været, at 

mens det er sikker viden, 
hvor der faktisk sker tragi-
ske drukneulykker, så har 
der hidtil ikke været det 
samme overblik over ’nær-
ved-ulykker’. Den viden 
skaffes nu ved at supplere 
med oplysninger om f.eks. 
ambulance-kørsel til ulyk-
ker, hvor mennesker red-
des op fra vandet.

TrygFondens stige 
bliver ikke til salg

Ifølge Rene Højer, så har 
TrygFonden ingen planer 
om også at sætte deres ny-
udviklede redningsstige til 
salg – selv om han allerede 
har fået flere forespørgsler.

”Vores aktivitet er non-
kommerciel, og vores 
sigte er udelukkende at 
redde menneskeliv og 

skabe mere sikkerhed. Vi 
er f.eks. glade for, at siden 
vi satte fokus på at redde 
liv med hjertestartere, så er 
der blevet sat rigtig, rigtig 
mange hjertestartere op 
landet over, og det bestemt 
langt fra TrygFonden, som 

har sat dem op alle sam-
men. På samme måde kan 
vi langt fra dække alle hav-
ne med de nye rednings-
stiger, men så må andre  
træde til, når vi har sat lys 
på sikkerheds-problemet.”

Endnu en lysende redningsstige er på vej

4 selvlysende stiger ses her i dagslys i Taarbæk Havn på Nordsjælland. Med i alt 17 stiger afprøver TrygFonden 
her, hvad der skal til for at dække en lille lystbådehavn som Taarbæk med redningsstiger. Foto: TrygFonden.

4 meget forskellige testhavne

TrygFonden har valgt 4 meget forskellige havne 
til sin stor-skala-test af den nye rednings-stige, så 
der	indhentes	flest	mulige	erfaringer.		

Taarbæk Havn er en lille lystbådehavn, som nu 
næsten er helt dækket med i alt 17 rednings-stiger.

Skolen ved Sydhavnen (København) er et miljø, 
hvor der færdes rigtig mange mennesker døgnet 
rundt, og her er der opsat 5 rednings-stiger.

Aarhus Havn er tæt forbundet med udløbet af 
Aarhus Å, hvor der skabt et livligt restaurations-
miljø.	Her	er	sket	flere	drukneulykker.	25	stiger.

Randers Havn er heller ikke ukendt med drukneu-
lykker. Havnen ligger tæt på byen og rummer både 
en lystbådehavn og en industrihavn. 15 stiger.

Dok 1 i Århus Havn med redningsstiger.  
Foto: Trygfonden
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360 graders panorama-billeder til tilstands- 
vurdering, drift og vedligeholdelse af havne
Digitalt fotokort-
lægning giver havne 
og rådgivere nye 
optimerede arbejds-
metoder

Af Henrik Hostrup-Pedersen 
og Jesper Falk, COWI A/S

Den traditionelle tilstands-
vurdering i danske havne 
og marinaer omfatter nor-
malt en gennemgang af  
de marine konstruktioner 
over vandspejlet og en til-
hørende dykkerinspektion. 
Hvis havnen ikke selv gen-
nemfører tilstandsvurde-
ringen af  de marine kon-
struktioner, er det ofte et 
rådgivende ingeniørfirma, 
som hyres til sådan en op-
gave. 

Den visuelle del af  in-
spektionen over vand-
spejlet foregår ofte ved, at 
ingeniøren går eller sejler 
langs bolværker og kajer 
og inspicerer for visuelle 
skader samt mangler. Den-
ne del af  undersøgelsen 
dokumenteres typisk med 
noter, målinger og opta-
gelse af  fotos. Det samme 
sker, når den professionelle 
dykker registrerer kajerne 
og mulige visuelle skader 
eller mangler. Det kan om-
fatte eksempelvis mang-
lende anoder, blotlagte 
armeringsjern, erosion af  
bundsikring, revner på 
betonpæle, skader/slid på 
træpæle, huller i kajvæg og 
utætte udløb. Dykkerun-
dersøgelsen dokumenteres 
typisk med måleskemaer, 
fotos og video.

Tilstandsundersøgelsen 
samles i en tilstandsrap-
port, der indeholder en 
gennemgang af  de marine 
konstruktioner og fore-
tagne observationer. Rap-

porten indeholder også 
fotos af  skader, bilag med 
samtlige fotos, dokumen-
tation for dykkerundersø-
gelse, tykkelsesmålinger 
på spuns og analyser af  
beton mv. Fotoregistrerin-
gen over vandspejlet bør 
være omfattende og syste-
matisk, men den er hoved-
sagelig begrænset til foto-
registreringen af  enkelte 
konstruktioner og elemen-
ter, som har skader eller 
begyndende tendens til 
skader. Her kan omfanget 
i den traditionelle leveran-
ceform ofte blive omfat-
tende og svært at overskue.

”Street view”  
af havne

COWI har udviklet et 
”street view” system, kal-
det CPV – COWI Panora-
mic View, hvor der optages 
fem fotos på samme tid og 
fra forskellige vinkler. Dis-
se fotos sættes sammen til 
et positioneret 360 graders 
panorama-billede. Syste-
met fungerer som Goog-
les populære ”street view” 
system. COWI anvendte 
CPV-systemet i 2016 til at 
optage billeder af  samtlige 
offentlige og private fælles-
veje i Danmark og er også 
testet og taget i brug inden 
for havne. Et eksempel 
er New York havnefront, 
cirka 900 km kyst og kaj-
strækning, hvor systemet 
er anvendt som led i New 

Yorks forvaltningssystem 
til havnen.

Fordelen ved CPV-syste-
met er, at havnen får en 
overskuelig og systematisk 
digital fotoregistrering af  
samtlige kajer eller bol-
værker som en del af  til-
standsvurderingen. Den 
systematiske registrering 
gør også arbejdet lettere 
og mere overskueligt for 
ingeniøren, der udarbejder 
tilstandsrapporten.

Mange anvendelses-
muligheder

CPV-optagelsen fra til-
standsvurderingen kan 
også benyttes af  havnens 
ejere, driftspersonale og 
brugere i forbindelse med 

den daglige drift.  Alle får 
et komplet digitalt over-
blik fra kontorerne via en 
computer eller en tablet. 
Der er derfor ikke behov 
for at skulle ud og tjekke 
den enkelte lokalitet for 
at undersøge, om der er 
installeret ny pullert eller 
andet kajudstyr. Foreta-
ges disse CPV-optagelser 
over en årrække kan der 
simpelt gennemføres hi-
storiske sammenligninger 
af  forskellige konstruktio-
ner, og dermed kan man 
følge havnens udvikling. 
CPV- optagelsen kan også 
lægges op på havnens egen 
hjemmeside, 

Fortsættes næste side

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS
COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund 
gennem vores 360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe 
sammenhængende løsninger for vores kunder.

COWI TIL HAVS, TIL LANDS, 
I LUFTEN, I HAVNE OG PÅ KYSTER 
VI ER AT FINDE ALLE STEDER
Med mere end 300 specialister i vandbygning, 
kystteknik og droneflyvning, tilbyder COWI 
bygherre- og projektrådgivning i alle faser 
af et projekt, uanset omfang. 

Se mere på www.cowi.dk

Internetbaseret viewer (til venstre oversigtsfoto(luftfoto) med undersøgt strækning og position for street view 
foto til højre. Mulighed for at zoom for at kunne studerer evt. skade på bolværket. 

COWI på inspektion i New York HavnInspektion med CPV-kamera monteret på rygsæk.



20 Marina News Marina News 21
Fortsat

som en service til bruger-
ne af  havnen.   

360 graders panoramabil-
ledet består af  fem fotos, 
der hver har en opløsning 
på 30 megapixel og opta-
ges med et 360º kamera 
monteret på en båd, bil el-
ler på et stativ i en rygsæk. 
Fototidspunktet registre-
res for hvert enkelt billede, 
så resultatet kan anvendes 
som dokumentation. 

Ansigter og nummerpla-
der sløres på alle billeder. 
Detaljeringsgraden på de 

enkelte billeder afhænger 
af  afstand til kajer eller 
bolværker og zoomniveau. 

Efter optagelse af  fotos 
uploades de til internet-
tet, hvor de kan ses fra 
en computer eller en tab-
let. Fotos kan integreres i 
kundens eget GIS-system, 
hvor fotos og observatio-
ner fra tilstandsvurdering 
kan sammenkobles. Det 
eneste krav til IT-udstyr er 
en internetforbindelse så-
ledes, at der ikke skal inve-
steres i nyt hardware eller 
IT-kurser.

Nemt at gennemføre
Optagelser af  360 graders 
fotos foregår i bådens, 
bilens eller personens 
tempo, så det er muligt at 
optage mange kilometer 
kaj per dag. Ved fotoregi-
strering af  typiske havne 
eller marinaer starter pri-
serne fra 25.000 kr. Her 
forudsættes det, at kunden 
stiller en mindre båd inklu-
siv fører til rådighed for 
opgavens løsning. Prisen 
er inklusiv databehandling, 
sløring, web-løsning og et 
års data-hosting.

På længere havnestrækninger kan CPV kamera fast-
monteres på båd.

Men autocamperne 
kan alligevel ikke 
opveje faldet i  
sejler-indtægt

Af journalist Niels Brandt
niels@marinaguide.dk

Antallet af  gæstesejlerne 
bare falder og falder i Fre-
derikshavn Kommune. Fra 
2014 til 2015 med 14-15% 
- værst gik det ud over 
den største havn Sæby, der 
alene mistede næsten 1300 

overnatninger, svarende til 
næsten hver 5. gæst.

Der er dog lidt opmun-
tring at hente ved at kikke 
på antallet af  autocampe-
re, som næsten alle steder 
er stigende.

”Men desværre kan væk-
sten i autocampere ikke 
måle sig med faldet på 
gæstesejlere”, fortæller 
havnekoordinator Birger 
Isaksen, Frederikshavn 
Kommune.

Fra 2014 til 2015 faldt 

antallet af  gæstesejlere 
med 1536, mens væksten i 
autocamper-overnatninger 
blev på 794 – altså kun 
godt det halve.

”At faldet gik så vold-
somt for sig i Sæby fra 
2014 til 2015 relaterer sig 
nu ganske meget til vejret, 
fordi det blæste voldsomt 
lige i den periode, hvor 
højsæsonen skulle starte, 
og derfor kom mange 
svenske og norske sejlere 
aldrig over Skagerak og 
Kattegat det år.

Birger Isaksen er også 
havnefoged i områdets 
største lystbådehavn i 
Sæby, men han skal til en 

anden af  ‘sine’ 5 havne for 
at fremhæve en positiv ud-
vikling i 2016:

Skagen har i 2016 faktisk 
haft et rigtig godt år, og 
det tror jeg hænger sam-
men med, at sejlerne i hø-
jere grad end før vælger 
at sejle efter by-oplevelser 
som f.eks. restaurationsbe-
søg. De tider er forbi, hvor 
sejlere var tilfredse med at 
ligge i en havn og kikke op 
på stjernehimmelen. Der 
skal simpelt hen mere til i 
dag”, vurderer havne-ko-
ordinatoren, som i øvrigt 
har hele 35 år erfaring i 
branchen.

Autocamperne har 
forelsket sig i Voerså 

I det lille fiskerleje Voerså, 
som ligger syd for Sæby 
og også er en kommunal 
havn, udspiller sig dog en 
anden positiv udvikling: 
Autocamperne har forel-
sket sig i stedet!

Den lille havn med 120 
både ligger ved Voer Ås 
udløb, og den er bemær-
kelsesværdig ved, at mens 
den kun har ca. 50 gæste-
sejlere på besøg om året, så 
finder 15 gange så mange 
autocampere dertil. I 2015 
blev det til 740 stk. hvilket 
var en vækst på 18% fra 
året før.

”Og alt, hvad vi har gjort 
for det, er såmænd, at der 
oppe ved vejen står et skilt, 
som viser autocampere ud 
til havnen, der ligger noget 
isoleret ude for enden af  
en vej. Miljøet på stedet er 
meget stille og roligt – og 
der er masser af  plads til 
endnu flere køretøjer.”

Men det hører så også 
med til historien, at indsej-
lingen til havnen er noget 
lang og at vanddybden kun 
er 2 m, så antallet af  gæste-
sejlere er også af  de årsa-
ger ikke så stort”, forklarer 
Birger Isaksen. 

Gæstesejlerne bare falder-
autocamperne bare stiger

Voerså tiltrækker småbåde – og fra landsiden autocampere i stort tal.  Foto: Frederikshavn Kommune

Kikker tværgående 
på potentialet i om-
rådets 11 lystbåde-
havne 

Af journalist Niels Brandt
niels@marinaguide.dk

Frederikshavn er landets 
nordligste kommune og 
her vil Teknisk Udvalg 
ikke blot se til, mens kom-
munens lystbådehavne bli-
ver stadig mere udfordret 
af, at bådejerne grånes, og 
antallet af  overnatninger 
i havnene falder år efter 
år. Derfor har kommunen 
igangsat en stor udred-
nings- og inspirations-
proces, der foreløbig er 
mundet ud i en kommunal 
rapport på 47 sider, hvor 
problemerne og potentia-
ler til at vende udviklingen 
er nøje beskrevet.

’Ej BLÅT til pynt – liv i 
og på tværs af  lystbåde-
havne og kyster i Frede-
rikshavn Kommune’ er 
navnet på rapporten, som 
sikkert giver havnefogeder 
og havne-bestyrelser noget 
at studere i vinteren igen-
nem.

På landsplan er antallet 
af  overnatninger i lyst-
bådehavnene faldet fra 1 
mio. i 2008 til 900.000  i 
2015, og Nordjylland er 
med sine 86.100 overnat-
ninger i 2014 den region 
med færrest overnatninger 
i sine lystbådehavne. 

Frederikshavn har måt-
tet tage sit fald i overnat-
ningerne, men rapporten 
oplyser pudsigt nok ikke, 
hvor stort faldet er. 

Mere individuel  
aktivitet

Men nye brugergrupper 
dukker op ved kysterne, og 

rapporten ser en tendens 
til, at mange ikke længere 
vil bruge al deres fritid på 
én aktivitet (underforstået 
sejlads), men søger mod 
individuelle aktiviteter 
som havsvømning, vin-
terbadning, havkajak og 
vandscootere, der oplever 
fremgang.

Rapporten bygger på 
besøg i 7 af  kommunens 
11 lystbådehavne: Voerså 
Havn, Sæby Havn, Fre-
derikshavn Marina, Røn-
nehavnen, Strandby Lyst-
bådehavn, Aalbæk Havn, 
Skagen Lystbådehavn. 
De øvrige 4 havne er små 
klublignende havne, som 
der ikke findes statistisk 
materiale fra.

Rapportens havne ejes og 
drives på forskellige må-
der. 5 af  havnene er kom-
munale lystbådehavne, 
heraf  er 3 foreningsdrev-
ne, mens 2 direkte drives 
kommunalt. Dertil kom-
mer et kommanditselskab 

(Frederikshavn Marina) og 
en privatejet havn (Strand-
by).

Samarbejde =  
billig oprensning

Den kommunale rapport 
er gennemsyret af, at man 
ønsker mere samarbejde. 
Der er masser af  erfaringer 
og kompetencer at trække 
på tilsammen i havnene, 
og med fællestræk i pro-
blemer og muligheder lig-
ger det lige for at udnytte 
synergi-effekter havnene 
imellem, fremgår det. Iføl-
ge rapporten har havneko-
ordinator Birger Isaksen 
f.eks. ved at lave et fælles 
udbud på de 5 kommunale 
havnes oprensnings-opga-
ver fået nogle af  landets 
billigste priser frem. Hav-
nekoordinatoren anslår, at 
det større volumen i ud-
buddet har presset prisen 
omkring 30% ned.

Rapporten peger også på, 
at forskellige ejerforhold 

og driftsformer er skyld i, 
at servicen i de nordjyske 
havne er vidt forskellige, 
ligesom der ikke sker no-
gen fælles markedsføring 
af  områdets havne.

Ja, der findes ikke en-
gang et fælles forum, hvor 
havnene kan drøfte muligt 
samarbejde.

Rapporten foreslår etab-
lering af  et ’Blåt Råd’ for 
at skabe mere samarbejde 
mellem alle lystbådehavne 
i kommunen.

Andre steder  
koordineres bedre

Havne og kommuner an-
dre steder i landet er læn-
gere fremme med samar-
bejde. Her koordineres, 
sammentænkes tilbud og 
services, hvilket angiveligt 
giver flere kræfter til pro-
duktudvikling og fælles 
markedsføring.

Rapporten fremhæver, 
hvordan man på Fyn er 
gået skridtet videre med  et 
tværkommunalt samarbej-
de, og har etableret et fæl-
les selskab: Naturturisme 
I/S. Her er ambitionerne 
særdeles høje: ”Det Syd-
fynske Øhav skal levere 
oplevelser i verdensklas-
se”. Rapporten kan læses i 
en helhed på kommunens 
hjemmeside.

Frederikshavn Kommune står bag rapport  
der skal skabe nye aktiviteter på 100 km kyst

Her er en af de mere finurlige aktiviteter, som nordjyderne har på deres kyst: Pal-
mestranden, der i øvrigt ligger ganske tæt på den lystbådehavn i Frederikshavn, som 
hedder Rønnerhaven. Illustrationer fra rapporten ‘Ej BLÅT til pynt’.

Kortet viser fra syd:
Voerså Havn 

Sæby Havn,

Frederikshavns Marina 

Rønnerhaven,

Strandby Lystbådehavn 

Ålbæk Havn 

Skagen Lystbådehavn.
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En bådplads vil  
uvægerligt stige – 
men skal fortsat være 
billigere end hos 
konkurrenterne

Af journalist Niels Brandt
niels@marinaguide.dk

De kommende 4-5 år skal 
der navigeres med sikker 
hånd i Kolding Lystbå-
dehavn, så stort set alle 
de 500 bådejere, som skal 
flyttes fra Nordhavnen til 
Sydhavnen, fortsætter med 
at være lystsejlere – men i 
fremtiden blot stævner ud 
fra Marina City.

”Men vi kender jo godt 
sådan cirka gennemsnitsal-
deren på vores sejlere – og 
den er høj, imellem 55-65 
år. Det er vi meget bevid-
ste om i den proces, vi skal 
igennem. Prisen på en båd-
plads hos os er lavere end 
vores konkurrenter i Mid-
delfart, Fredericia, Vejle og 
Skærbæk, og selv om vores 
priser uvægerligt vil stige, 
så skal vi fortsat være i ni-
veau med, hvad prisen er 
i Lillebæltskredsen - også 
når vi er flyttet over en i 
en lækker spritny havn”, 

forklarer Finn Mortensen, 
formand for Kolding Lyst-
bådehavn.
Så jeg føler mig overbevist 
om, at vi også får vores 
aldrende sejlere med, og 
jeg tør godt sige, at både 
lystbådehavnen og de 4 
klubber, som driver hav-
nen, glæder os meget til, 
at Marina City er realiseret. 
Vi er inde i et rigtig godt 
og konstruktivt samarbej-
de med Kolding Kommu-
ne, så det skal nok lykkes 
det her”.

Havnen skal kunne 
finansiere 50 mio.

Lystbådehavnen skal 
fremover kunne forrente 
50 mio. kr., men det er 
endnu ikke afgjort, hvor-
vidt havnen ligefrem skal 
påtage sig at være bygherre 
på den nye havn, eller om 
man foretrækker at være 
lejer hos Kolding Kom-
mune.

Marina City vil ifølge 
formanden blive en meget 
bedre havn end den nuvæ-
rende Nordhavn, som for 
nogle år siden fik beskåret 
sin rekreative arealer på 
land betydeligt. Sejlerne 

søger derfor allerede i dag 
til Sydhavnen, hvor hav-
nemiljøet er langt mere 
mangfoldigt med restau-
ration, bådshop, autocam-
perplads mm.

Kolding har i mange år 
haft en venteliste på ca. 
100 sejlere, som gerne vil 
ind i havnen. Den er på det 
seneste faldende, men ca. 
75 bådejere står stadig på 
venteliste i Kolding.

Mest attraktive havn 
uden for København

Ambitionsniveauet er højt 
i Kolding: ”Vi vil skabe 
den mest attraktive lystbå-
dehavn uden for Køben-

havn”, forklarer Torben 
Gade, der er ansat som 
projektleder hos Kolding 
Kommune.

”Vi vil skabe at blandet 
byområde, hvor koldin-
genserne også søger hen, 
hvis de skal løbe en tur, 
ha’ sig en is eller måske 
handle i en bådudstyrs-
forretning.”

Den primære indtægtskil-
de bliver salg af  byggeret-
ter til i hundredvis af  bo-
liger, butikker, restauranter 
og overnatningsmulighe-
der. Dertil kommer kom-
munale midler og lejeind-
tægt fra lystbådehavnen. 
2017 bliver det store plan-
lægningsår, og først når 

området er detail-planlagt, 
ved man ifølge projekt-
lederen, hvor mange nye 
byggeretter, som Marina 
City kan bære.

Man aner måske en diver-
gens mellem forventnin-
gerne til prisen for at have 
en båd liggende i Marina 
City, i hvert fald udtryk-
ker projektlederen sig såle-
des: ”Måske skal Koldings 
kommende lystbådehavn 
ikke nødvendigvis være 
billigere, men simpelt hen 
bedre end vore konkur-
renter”.

Koldings nuværende lyst-
bådehavne er delt 2. I 
fremtiden skal Nord flyt-
tes ned til Syd, hvor kom-
munen vil skabe en helt 
ny bydel med navnet Ma-
rina City.

ICK HANDELSSELSKAB ApS  TINGVEJ 29 . DK-8210 ÅRHUS V
 www.ick.dk . post@ick.dk 
 Tlf. + 45 87 41 33 22
- Din Stålleverandør
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Kolding vil fylde 
lystbådehavnen 
op og skabe 
mere land

Erhvervshavnen i Kolding 
er i pladsnød og har derfor 
besluttet, at man ikke vil 
lave en ny kontrakt med 
lystbådehavnen om Nord-
havnen, når den nuværen-
de udløber med udgangen 
af  2017. Men omvendt bli-
ver de 500 lystbåde heller 
ikke hjemløse, idet Lystbå-
dehavn Nord får lov til at 
blive, indtil flytningen til 
Sydhavnen/Marina City 
kan realiseres.

Selve Kolding Havn dri-
ves af  15 medarbejdere. 
Og dertil kommer ifølge 
havnens hjemmeside, at 
hele 40 virksomheder har 
lejet sig ind i erhvervs-
havnen, så der tilsammen 
arbejder ca. 800 medarbej-
dere på området.

Planen er derfor at fylde 
den nuværende Lystbåde-
havn Nord op, så der kan 
skabes nye havnearealer.  
Pakhusene ligger i øjeblik-
ket meget tæt på havnen, 
så der er brug for større 
landarealer.  

Havnen råder i dag over 
50 ha, men ifølge den 
gældende lokalplan skulle 
havnen i fremtiden gerne 
komme op på 70 ha. 

nb

Den ny bydel Marina 
City får 1000 båd-
pladser og helt op til 
500 nye boliger

Af  journalist Niels Brandt
niels@marinaguide.dk

Marina City er navnet på 
en helt ny bydel, hvor der 
kan bygges op mod 500 
nye boliger af  forskel-
lig art og prisklasser med 
topklasse-udsigt over en 
ligeledes ny marina og 
Kolding Fjord. Pengene til 
hele herligheden skal kom-
me fra de hundredvis af  
nye byggeretter, som dan-
nes på delvist jomfrueligt 
land med byggeriet af  den 
nye marina.

Projektet følger den lan-
ge perlerække af  havne-
byggerier landet over, hvor 
kommuner og projektud-
viklere skaber værdier ved 
at bebygge den ene havne-
front efter den anden. 

Baggrunden er de fleste 
steder, at gamle industri-
havne er blevet overflødig-
gjorte af  udviklingen mod 
stadig større havne-enhe-
der. Sådan er det ikke er 
Kolding – tværtimod. 

Her er Kolding Havn 
i vækst og kræver mere 

plads, hvilket har været 
med til føde ideen om Ma-
rina City. Kolding Havn 
huser nemlig den ene af  
byens 2 - næsten lige store 
- lystbådehavne. Det dre-
jer sig om Lystbådehavn 
Nord med 455 bådpladser, 
som der ikke længere er 
plads til. Lystbådehavnens 
lejemål udløber 31. decem-
ber 2017, og sejlerne får 
kun lov til at blive boende, 
indtil flytningen/Marina 
City er realiseret.

Marina City dannes om-
kring den nye lystbåde-
havn med de omtalte 1.000 
bådpladser, hvilket vil sige 
blot 27 ekstra bådpladser i 
forhold til kapaciteten i de 
2 nuværende adskilte lyst-
bådehavne. 

Den nye kæmpemarina 
opstår ved, at lystbådehav-
nen nord for indsejlingen 
til erhvervshavnen flyttes 
sammen med Marina Syd 
(syd for havneindsejlin-
gen).

Planen skal samtidig ska-
be både nye udviklingsmu-
ligheder for Kolding Havn 
og omkring Marina City 
skabe ny herlighedsværdi 
for koldingenserne, som 
får et attraktivt sted at bo, 
sejle, fiske og tage på ud-
flugt.

Havnepromenade 
som buffer

De nye boliger kommer 
til at ligge ganske tæt på 
marinaen. Planlæggerne 
vil adskille lystbådehavnen 
og boligerne med en hav-
nepromenade, hvor der 
ikke skal spares på ’byud-
styret’ – dvs. at havnepro-
menaden skal etableres 
med ’høj arkitektonisk og 
landskabelig kvalitet’, som 
gør alene det at færdes på 
den til en oplevelse i sig 
selv. Kolding har allerede 
etableret Åpromenaden, 
som skal forlænges med 
den ny havnepromenade, 
og dermed er forbindelsen 
til midtbyen skabt.

Havnepromenaden skal 
ende i en ny bypark med 
sportsbaner, grillpladser, 
broer ud i vandet osv.

Vinteropbevaring og 
parkerings-areal

En marina med 1.000 både 
giver et stort behov for 
vinteropbevaring, og her 
taler den over 100 sider 
digre visionsplan om at 
’dobbeltprogrammere’ et 
areal med plads til 300-400 
både på land om vinteren. 
Tanken er, at om som-

meren skal arealet kunne 
bruges til f.eks. parkering, 
koncerter og andre kul-
turelle events. De mange 
både skal efter planen vin-
ter-placeres ganske tæt på 
noget af  den nye bebyg-
gelse.

Pris 100-200 mio. 
kroner

Havneanlæg koster kassen 
– det ved alle havnefolk. 
Planen skitserer hele 7 for-
skellige løsningsmodeller 
til at modellere kystlinien 
i Koldings havneområde 
om og bygge de nye kajer 
i Marina City. Dyreste – og 
hurtigste model, dvs. 2-2,5 
år – vil koste omkring 250 
mio. kr.. Den billigste løs-
ning, der så strækker sig 
over mere end 10 år, an-
slås at kunne gøres for det 
halve.

Pengene til den dyre løs-
ning fordeler sig med  150 
mio. kr. til landindvinding, 
50 mio. kr. til byggemod-
ning/infrastruktur og 50 
mio. kr. til marinaprojek-
tet.

Kolding havn har en stor havneplan Kolding Lystbådehavn  
glæder sig til at flytningen 
er overstået i 2020-2021

Sådan forestiller artikekt-firmaet Cobe, som har lavet visionsplanen for Marina City, 
at fremtidsbyen kan ende med at tage sig ud.

En marina for alle i Kolding. Illustration: Cobe
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-  Masterplan

A1 Consult A/S
Tel. +45 8641 8410 
www.a1consult.dk

-  Stålspunsvæg
-  Træspunsvæg
-  Københavnervæg

-  Stenmoler
-  Stenskråninger
-  Høfter
- Strand

-  Projektering af ny havn
-  Havneudvidelse
-  Renovering
-  Myndighedsprojekt
-  Tilstandsvurdering
-  Vedligeholdelsesplan

-  Træbroer

ERHVERVSHAVNE, LYSTBÅDEHAVNE, FÆRGELEJER OG KYSTSIKRING 

Havne, Vandbygning og Fundering

A1 Consult er et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma, der tilbyder 
højt specialiseret ingeniørbistand inden for havne og marine anlæg. 

Det er A1’s vision at blive kendt som den kompetente rådgiver, der 
er til stede, der lytter og som leverer.

Kontakt indehaver Ulrik Max Jørgensen for en uforpligtende snak. 

Skovshoved Havn Grenå Havn


