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Byens Blå Torv
“Byens Blå Torv” er et lokalt initiativ og en ide der bygger på Knebelbro Havn,
som et aktivt samlingspunkt for det lokale bådelaug og en lang række foreninger
med tilknytning til havnen. Den lille jolle- og bådehavn i bunden af Knebevig, ligger helt unikt i det blå landskab og er ikke blot et fantastisk sted for de stedkendte,
men også et aktiv og et potentiale for hele området. Ved at inddrage repræsentanter for bådelauget og havnens mange foreninger i samspil med den lokale skole,
institutioner og lokale borgere, er det ønsket at udvikle Knebelbro Havn til et
aktivt samlingspunkt og mødested for hele området. Et sted man ønsker at besøge, et sted man kan mødes i forening og interessefællesskaber og et sted man kan
søge nye interesser og nye bekendtskaber. Et sted, med en unik historie der knytter
Knebelbro tæt til områdets unikke blå landskab og dets muligheder. Et sted, der
bliver “Byens Blå Torv”.
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Broens historie
Det nuværende bådelaug stiftedes i 1977, men først i 2004 blev den nuværende
havn indviet. Byen Knebelbro og havnes historie går dog tilbage til 1870’erne
hvor broen og pakhuset - “Brohuset” etableres, som anlægssted for småskibsfarten på Aarhusbugten. Broen etableres i bunden af Knebel Vig og byen Knebelbro opstår som følge af denne trafik og bliver en slags skibsfartens “stationsby”.
Broen er byens centrum, et samlingssted og bogstavelig talt en bro til omverdenen. Skibsfarten bringer varer til og fra broen, byen og området, men skibsfarten
har uden tvivl og så været en kilde til nyheder, farverige oplevelser og spændende
møder mennesker imellem. Således kan man allerede ved dens oprindelse tale om
broen og havnen som Knebelbro’s torv.

Knebelbro 1953
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Det er denne historie og forståelse af stedet der ligger til grund for etableringen af
“Byens Blå Torv”. Broen og havnen er fortsat en forbindelse til omverdenen og
havnen tiltrækker således hvert år mange besøgende og gæstesejlere. Men i langt
højere grad end tidligere, er der fokus på de rekreative kvaliteter i det nære og
unikke blå landskab i Knebel Vig. Vigen er med sin smalle indsejling og varierende vanddybder et sandt oplevelseslandskab for maritime aktiviteter. De store områder med lavt og roligt vand er ideelt for nybegynderen og børns første oplevelser
på eller i vandet, men samtidig byder vigen også på vanddybder om områder der
tillader sejlads med lystbåde og aktiviteter på dybere vand. “Det Blå Torv” indfanger historiens vingesus og byder på farverige oplevelser og spændende møder
mennesker imellem. Broen er ikke længere blot en bro til omverdenen, men en bro
til oplevelser ved, på, i og under vandet i Knebel Vig.
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”Byens Blå Torv”
Med havet og havnen som omdrejningspunkt vil ”Byens Blå Torv” blive
stedet, hvor børn, unge og voksne mødes hele året for at bruge havet og
havnen aktivt og dyrker det sociale liv.
Om dette handler vores projekt – ”Byens Blå Torv” på Knebelbro havn
”Byens Blå Torv” er forankret i paraplyorganisationen Mols i Udvikling (MiU),
som gennem de sidste 4-5 år har været en væsentlig udviklingsfaktor på Mols
og Helgenæs. MiU dækker et område med knap 3.800 indbyggere fordelt på 24
mindre landsbyer. Organisationen er drevet af frivillige kræfter, som har taget
initiativ til at organisere og puste liv i de mange ideer og potentialer, som området
indeholder.
Oprindeligt startede MiU, som en kamp for at overleve i et landdistrikt, hvor
affolkning truede vores samfund. De årlige kommunale budgetforhandlinger
betød bla. at vores lokale skole flere gange var i fare for, at skulle lukke sin overbygning. Det anså vi for, at være vejen til endnu større affolkning af området.
Skolebestyrelsen valgte at tage sagen i egen hånd og fik i løbet af ganske kort tid
mobiliseret tilstrækkelig frivillige kræfter til at arbejde for at vende afvikling til
udvikling. I dag er der over 20 projektgrupper, hvoraf ”Byens Blå Torv” er ét af
dem.
Knebelbro havn er én af de 320 lystbådehavne vi har i Danmark. Som tilfældet
er med andre havne i Danmark, så er havnen i Knebelbro også et sted borgerne
drømmer om bliver et mere attraktivt sted at opholde sig, når man har fri og gerne
vil ud og møde andre mennesker i sin by. MIUs store interessentundersøgelse
viste, at havnen i Knebelbro er det sted, flest peger på, som et oplagt socialt mødested at få udbygget.
Med vores projekt ønsker vi at udvikle havnen hen imod at indfri områdets reelle
potentiale som ”Byens Blå Torv”, hvor foreningerne i højere grad får ”noget med
hinanden at gøre”, og hvor foreningsaktive og uorganiserede kan mødes på tværs
i tidssvarende faciliteter og blive en del af et fællesskab. Vores lokale børnehave,

folkeskole og Ungdomsskole har stor interesse i at blive en aktiv del at havnens
maritime aktiviteter; havnen og havet rummer en række anderledes og spændende
læringsrum, som de forskellige institutioner kan drage nytte af. Havneområdet
skal rumme muligheder for rekreative aktiviteter året rundt til de mange forskelligartede brugergrupper.
Havnen er beliggende i bunden af Knebel Vig, i omgivelser der er noget nær optimale for maritime aktiviteter. Vigen har områder med lavt vand, som er optimalt
for børne- og nybegynderaktiviteter på, i og under vandet, og længere ude er der
vanddybde, som rummer muligheder for alle typer af sejlende aktiviteter.
”Forestil Dig ”Byens Blå Torv” på Knebelbro havn en efterårsdag i 2020”.
”Byens Blå Torv” står færdig med havnestuen, der spejler sig i havet helt ude ved
havnemolen og lyset fra saunaen lokker med sin varme, medens vinden pisker
skum på havets bølger .
Ude i den beskyttede Knebel Vig har flere surfere sat deres farvestrålende sejl og
de unge fra 9.klasse på Molsskolen har lånt kajakklubbens kajakker og er gået på
vandet. De 2 hold kæmper om bolden i kajakpolo. Det er svært at holde balancen
i dag, da der er godt gang i bølgerne. Men det er tydeligt, at det urolige vand øger
spændingen og den flydende svømmeafgrænsning beskytter dem mod at drive ud i
bugten.
Selvom tørdragterne holder kulden ude er saunaen tændt og godt opvarmet efter
vinterbadernes morgendukkert og den er nu klar til at varme dem og surferne.
Børnehavebørnene, der netop er ankommet til havnen står på kajen og kommer
med beundrende jubelråb, når surferne svinger deres bræt op i luften.
Inde i havnestuen kalder naturvejlederen fra Nationalparken på børnene. I dag skal
han hjælpe børnene med at lave tangsnack af det sukkertang, som én af fiskerne
nu kommer slæbende med i sin store sorte spand.
April 2019 arbejdsgruppen i ”Byens Blå Torv”
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Bådelauget
Som bådejer, genbo til havnen og medlem af og formand for bådelauget er jeg på havnen næsten
hver dag. Jeg glædes dagligt, når jeg ser de mange unge mennesker, som har deres daglige gang
hos spejderne, surferne eller kajakroerne. Disse unge mennesker har et aktivt fritidsliv under åben
himmel og jeg ser det som en vigtig opgave at give dem bedre forhold på havnen. Jeg ville selv få
meget ud af bedre bade/svømme faciliter, da jeg både dyrker, surfing, undervandsjagt og vandski
og er også sikker på at mange andre ville få lyst til dette, med nye faciliter.
Et nyt grønt område på havnen, som vi ikke har i dag, ville være til stor glæde vor hele min familie.
Bedre forhold vil måske også kunne lokke flere til havnen, såvel lokale unge som potentielle
tilflyttere. Af egen erfaring ved jeg, at specielt unge mennesker har en del skulle have sagt, når en
familie flytter fra byen til landet. En spændende havn, som kalder på de unge vil være et aktiv for
tilflyttere og specielt de unge mennesker i familierne.
Vi har som havn også brug for at få antallet af gæstesejlere til at stige. Manglende gæstesejlere er
et stort problem for de fleste danske havne, da antallet på landsplan siden 2008 er gået 19% tilbage. En nye havnestue, hvor de besøgende kan snakke med de lokale og med hinanden og bedre
bade faciliteter, vil kunne få besøgstallet til at stige igen.
Nye fleksible anlægsbroer vil også kunne trække nye sejlere til området, da vi ville kunne udnytte
havnen mere optimalt med ca 10-15% flere pladser. Pt. har vi venteliste på pladser.
Formand for bådelauget og genbo til havnen.
Hans Henrik Lunddal Hansen
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Bådelauget
Vores drøm er at Havnestuen bliver et sted hvor mennesker kan mødes på tværs. På tværs af alder,
på tværs af interesser f.eks. surfer, jollesejler, kølbådsejler, fisker, motorbådsejler, cyklist, skoleelev, pensionist uden anden grund end lyst til at kigge ud over vandet osv. osv.
Vi drømmer om et uofficielt mødested til gensidig inspiration om fritidsinteresser og hvor Kloge
Åge kan formidle sin viden om mangt og meget.
Vi drømmer om et sted hvor vi kan mødes på tværs af sociale forskelligheder, hvor tilflyttere kan
møde Molboerne og hvor gæstesejlere er velkomne til at komme og få varmen, evt. tørre tøjet og
få mulighed for at lave sig en kande kaffe.
Vi drømmer om et sted hvor cyklisten på tur kan hvile sine trætte ben.
Vi drømmer om et sted hvor børn og voksne i alle aldre kan være sammen på den fede måde.
Jon og Fritz – medlemmer af bådelauget.
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Kajakklubben
“Fra maj til efterår bruger vi kajakkerne fra Kajakklubben til ture i vigen. Jeg er træner for ungdomshold hvor 6-8 unge lærer teknik, spiller kajakpolo med flydende hulahopringe som mål. På
stille dage bruger vi også klubbens SUP-boards.
I vinterperioden bruger vi Hornslet Svømmehal som tryg og varm start på sæsonen. Når vi begynder i maj i havet er det ofte med blå læber og tænder der klaprer efter træning af redninger eller
efter forårets frironingsprøve.
Vi har stranden at starte fra, og når der er lavvande skal man gå langt med kajakkerne før de får
vand under kølen.
Som kajakroer og instruktør ser jeg frem til at kunne tage et varmt bad eller gå i sauna efter en dag,
hvor man har øvet redninger og rul. Det vil være med til at give en længere sæson i begge ender
af sommeren, samt styrke sammenholdet og samværet i klubben. Når vi bliver længere på havnen
lærer vi også bedre surf og andre folk at kende.
Kajakpolo i en afgrænset bane og med de rigtige flydende mål giver et mere korrekt sportslignede
spil fremfor leg og kan muligvis også tiltrække voksne til sporten.
Flere i sætningsmuligheder giver bedre oplevelser for kajakfolk i alle aldre og især for nybegyndere og fuldt pakkede kajakker.
En bølgebryder giver roligt vand til både kajakpolo og isætning“
Thomas Konggaard, Kajakinstruktør
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Søspejderne
Hos Søspejderne bruger vi havnen/området
I vinter halvåret bruger vi det grønne område til spejder aktiviteter, såsom bål og rafte byggeri
I sommer halvåret, hvor vi sejler ser jeg frem til et ekstra slæbe sted til isætning af optimistjoller
på dybere vand og mulighed for omklædning ved kæntring af joller
En renovering / fremtidssikring af jollehavne med flydebroer , så vores kølebåde ligger sikret og
havnen kan stå mange år endnu.
På vegne af søspejderne
Tropsleder Ulrik Møller
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Surfklubben
Knebel Vig er et af de bedste steder at windsurfe i Danmark. Windsurfere vil gerne have god vind.
Når det blæser fra øst, ”løber” vinden ned af bjergene. Hvis det har været en varm og skyfri dag,
kan det være helt stille i Ebeltoft, mens det blæser godt i Knebel. Beliggenheden tæt på Jylland
giver ekstra sug på vinden. I nordvest fungerer vigen som en tragt, der presser vinden sammen, så
styrken øges.
Da vi startede klubben, blev vi taget godt i mod af kajakklubben, som tilbød os at dele lokaler
med dem. Et par medlemmer fra kajakklubben hjalp os endda med at bygge opbevaringshylder til
udstyret. Senere var kajaksejlerne med til spisning ved et af vores arrangementer. Men ved at have
et fast sted at mødes, sker der noget andet. Fællesskabet og venskaberne bliver styrket. Desuden
bliver sporten mere tilgængelig for unge mennesker uden bil og penge til surfgrej.
Indenfor windsurf-miljøet handler det ofte om at køre efter vinden. Men det har givet os noget
andet end vind at være på bådelauget. Vi bliver inspireret af de andre brugere. På et tidspunkt blev
vi tilbudt en bålpandekage af søspejderne. Det var hyggeligt at sidde der, efter vi havde været på
vandet. Nu spiser surferne sammen hver tirsdag efter klubaften.
Dette projekt kan gøre det bedre at være surfer, fordi vi får bedre og mere sikker adgang til vigen.
Det vil være et bedre sted at tage familien med hen og møde de andre mennesker, der også nyder at
komme ud på havet. Desuden er det en drøm, at kunne vaske lugten af våddragt af, efter en tur på
vigen. Men det vigtigste er nok, at projektet er formet ud af en tro på, at vi sammen kan udvikle og
bidrage til et aktivt udeliv for alle.
Formand Niels Holm Pedersen
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Vinterbaderne
”Som vinterbader og som helt almindelig bader om sommeren ser jeg frem til at kunne bade på
dybt vand, hvor der med etablering af en ny badebro kan blive mulighed for at foretage udspring.
Som en, der som jeg selv er vokset op ved et badested med muligheder for både at kunne lege-svømme på lavt vand og at kunne øve udspring på det dybe, ser jeg en stor fordel og ide for
børn og unge mennesker i, at der bliver etableret gode badebro-forhold.
Dejligt med et fælleshus i nærheden af saunavognen, hvor vi som vinterbadere kan gå hen og
drikke en kop kaffe sammen efter en tur i det kolde vand. Og om sommeren vil det være oplagt at
kunne træffe nye mennesker i og omkring en havnestue.
Med en sauna i huset, som kører sideløbende med en mobil sauna, og hvor alle foreninger/ offentligheden får adgang, kan nogle måske få lyst til på længere sigt at melde sig ind i vinterbadeklubben”.
Christa Egense, vinterbader
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Skole og Institutioner
Molsskolen ligger i gåafstand til Nationalparken og Mols Bjerge og i gåafstand til Knebelbro. Det
samme er gældende for de to børnehaver (Børnehuset Mols og Naturbørnehaven Mols Bjerge), der
har fællesledelse med Molsskolen.
Det giver unikke muligheder for at børn og personale på Molsskolen, kan bruge de muligheder,
som naturen tilbyder for oplevelser og undervisning. Molsskolen bruger allerede i dag Knebelbro
som base for vandaktiviteter med skolens elever. Med omklædningsfaciliteter og bølgebryder, vil
skolen kunne bruge området syd-vest for nuværende klubhus næsten hele året. Til vandaktiviteter,
til skolens friluftshold (elever fra udskolingen). Skolen samarbejder med Syddjurs Ungdomsskole og benytter udstyr og personale fra Syddjurs Ungdomsskole. Det samarbejde kan yderligere
udbygges med omklædningsfaciliteter ved havnen.
De to børnehaver på Mols har begge gode muligheder for at komme til Knebelbro og benytte
faciliteterne der. Det benytter særligt Børnehuset Mols sig af. Med bedre faciliteter ved havnen,
vil børnehaverne kunne udvide deres sæson for, hvornår de tager til havnen og tilbringer dagen der
sammen med børnene fra børnehaven.
Molsskolen er afhængig af, at vi kan dele udstyr og faciliteter med søspejderne, kajakklubben
og bådelauget i Knebelbro. Samarbejdet omkring området på havnen er skolen allerede en del
af. Molsskolens elever har været med søspejderne på havet, vores elever benytter kajakklubbens
udstyr og faciliteter, ligesom vi bruger Syddjurs Ungdomsskoles udstyr og materiel. De unikke
muligheder, som området ved Knebelbro giver for vandtilvænning og aktiviteter for store og små
elever på Molsskolen, kan udvides med visionerne for Knebelbro. Omklædningsfaciliteter vil give
elever mulighed for at tage bad efter aktiviteter på vandet og bølgebryder og line ved området sydvest for havnen, vil give mulighed for vandtilvænning og måske egentlig svømmeundervisning for
skolens elever idet vi kan efterkomme de særlige sikkerhedsforanstaltninger der gælder, hvis vi
skal svømme med eleverne eller undervise dem i kajak, SUP etc.
Jeg håber at området ved Knebelbro bliver et sted, med et rart og inspirerende væremiljø for børn
og unge. Således at området inviterer til sociale aktiviteter også udenfor undervisningen.
Jeg glæder mig helt vildt til at udvide skolens rammer med flere vandaktiviteter og oplevelser i
vandkanten for store og små børn på Mols.
Claus Peter Olesen,
distriktsleder Molsskolen og børnehaverne på Mols

KRADS / 24.05.2019

Side 14

Knebelbro Havn /
Projektudvikling med udgangspunkt i eksisterende og nye brugere.

Borger i Knebelbro
”Jeg går tit over på havnen om sommeren, for at tage en hurtig bader. Måske hænger jeg lidt ud;
kigger på aktiviteterne og får en snak med folk jeg kender fra området. Det er en hyggelig havn
med god atmosfære, men jeg savner områder på havnen, hvor man kan sidde og slappe, sole sig og
læse en bog med en god kop kaffe… ligesom man gør på en strand. Der er kun borde/bænke sæt
og det bliver jo lidt hårdt i længden. Jeg oplever havnen som et sted, hvor man bare går ”ind og
ud”, med mindre man har en båd at sidde på. Det kunne være dejligt, hvis stedet inviterede til at
opholde sig i længere tid. Det er jo et skønt sted – et sted man har lyst til at være.”
Louise Juul, nabo til havnen i Knebelbro.
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Badebro

Eksisterende faciliteter på havnen:

Bådhavn
Vinterbader
Jollehavn

Badebro

Manøvreplads / Oplag / Parkering

•

Bådepladser				ca. 65 stk.

•

Parkeringspladser				ca. 65 stk.

•

Pakhus					

170 m2.

•

Kajakklub					

100 m2.

•

Masteskur (åben)				

1 stk.

Jolleplads
Kajakklub / Masteskur / Røgelaug
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Havnens fremtidige disponering
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Projektet er udviklet med øje for Knebelbro’s historie og unikke placering i
landskabet. Havnen har udviklet sig fra en anlægsbro for småskibsfarten på
Aarhusbugten, til i dag at være en aktiv jolle og lystbådehavn med et engageret
og handlekraftigt bådelaug. Havnen huser desuden en række populære foreninger
med tilknytning til havnen og aktiviteter på vandet. Her er blandt andre tale om
søspejderne, kajakklubben, en vinterbadeklub og senest er en nystiftet surfklub
flyttet ind på havnen. Foreningerne spænder således bredt over såvel interesser og
aktiviteter som aldersgrupper. Havnen rummer børn, unge og ældre der alle deler
interessen for det maritime friluftsliv og en kærlighed til og fascination af dette
sted i Knebel Vig. Denne udvikling og mangfoldighed åbner mulighed for at foreningerne i fællesskab kan skabe det næste kapitel i havnens udvikling.

g

la
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Projektet Byens Blå Torv inddrager havnens mange brugere i en udvikling og
fremtidssikring af havnen. Projektet knytter en nødvendig klimasikring sammen
med ønsker om forbedrede faciliteter for havnens eksisterende brugere, samt
ønsker om i højere grad end tidligere at kunne knytte lokalsamfundet til havnen,
dens aktiviteter og rekreative kvaliteter. Dette gøres ved i projektet at inddrage
skole og institutioner samt områdets borgere og skabe introducerende faciliteter
og rum for mødet mellem de stedkendte organiserede brugere og uorganiserede
brugere, alm. borgere og gæster. Faciliteter og rum der understøtter oplevelser for
alle ved, på, i og under vandet.
Projektets byder på såvel, en ny overordnet organisering af havnens arealer, som
på konkrete funktionelle og arkitektoniske forslag til en løsning af faciliteter på
havnen. Organiseringen skaber en ramme for havnens udvikling her og nu, men
rækker også ud over det nærværende projekt og lægger op til, at også fremtidige
tiltag kan udføres inden for samme princip og bygge videre på en samlet helhedstanke for havnens organisering og funktionalitet. Havnen organiseres i 4 primære
områder omkring broen som den historiske akse og fremtidige rygrad i projektet.
Områderne knytter sig til havnens funktioner og brugernes interesseområder over
land og vand. På østsiden af broen organiseres jolle- og bådehavnen i 2 primære
områder. Et område for parkering og oplag og et område for havnebassinet. På
vestsiden af broen organiseres havnens rekreative område ligeledes i 2 primære
områder. En grøn aktivitetsplads for foreninger og rekreativt ophold og en blå
aktivitetsplads på vandet langs den vestlige siden af broen. De 4 områder giver en
klar og enkel organisering af havnen og giver optimale vilkår for at skabe gode faciliteter for havnens forskellige brugere. Centralt ved broen i overgangen mellem
de 4 primære områder placeres et nyt havnehus, et fælles rum for alle. Havnehuset
supplerer de kendte faciliteter i Brohuset og Bådhusene og skaber et åbent fælles
mødested og tilgængelige faciliteter for havnens bådelaug, foreninger, skole, institutioner, borgere gæstesejlere og besøgende.

Side 17

Knebelbro Havn /
Konceptskitse.

Blå aktivitetsplads
•
•
•
•
•
•
•
•
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Havnehus
Sauna
Ophold
Aktiviteter i vandkanten
Kajaktræning
Svømmetræning
Vinterbadning
Vandundersøgelser

Udsigten
•
•
•

Tæt på vandet
Havnen i ryggen
Fokus på udsigten

Havnebassin

•
•
•
•
•

Lystbåde
Fleksible flydebroer
Vinterbadere
Aktiviteter på kajkanten
Ophold

Parkering / Oplag
•
•
•
•
•

Parkering
Oplag
Facilitetshus
Ophalerplads
Markedsplads

Grøn aktivitetsplads
•
•
•
•
•
•

Klubaktiviteter
Nem adgang til vand
Jolleplads
Riggeplads
Ophold
Leg

Side 18

Knebelbro Havn /
Vandkant - referencebilleder.
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Side 19

Knebelbro Havn /
Projektets elementer

Broen
Projektets historie akse peger ud i verden, men er også den praktiske og funktionelle præmis for at komme tæt på, i og ud på vandet. Der skabes ny adgange til
vandet fra den grønne aktivitetsplads for bla. surfere og kajakroere. Ved havnehuset etableres en trappe med siddetrin og et plateau mod vandet for ophold og
badende på det lave vand. Længere ude på broen etableres en aktivitetsplads med
plateau for adgang til det dybere vand, bassiner for vandundersøgelser, en rampe
for kajakker og joller samt et udspringtårn. Broen forlænges mod horisonten, hvor
der skabes et roligt og oplevelsesrigt rum. Her kan man med havnens aktiviteter i
ryggen nyde udsigten og solnedgangen.

Brohuset
Brohuset er det historiske pakhus inderst på havnen for enden af broen. Brohuset
fungerer i dag som havnens foreningshus og fælleshus. Huset og dets toiletforhold er dog kun offentligt tilgængeligt i begrænset omfang og dets placering og
funktionalitet opfylder ikke ønskerne om et åbent og tilgængeligt fælleshus tæt
på vandet. Huset fungerer derimod fortrinligt som foreningshus hvor eksempelvis
søspejderne og bådelauget kan mødes og andre foreninger evt. kan reservere et
mødelokale. Brohuset vil således supplere det nye havnehus ved at kunne huse og
facilitere de mere stationære foreningsaktiviteter.

Bådhusene
Bådhusene er 2 eksisterende huse der rummer foreningsdepoter for bla. kajakklubben, søspejdere og surfklubben. Husene ligger på den grønne aktivitetsplads og vil
også i fremtiden fungere som foreningsdepoter, hvor de nære udearealer indrettes
som foreningernes aktivitetsplads. Her kan eksempelvis udstyr vaskes, vedligeholdes og plejes. I forbindelse med de eksisterende huse bygges yderligere et hus
i samme udtryk for at imødekomme ønsker om en øget kapacitet til foreningernes
udstyr og en værkstedsfacilitet og facilitetsplads for bådelauget. På den vis samles
alle foreningernes depoter og udstyrsrelaterede aktiviteter i disse huse, hvilket åbner mulighed for et større fællesskab foreningerne imellem og muligheden for at
dele faciliteter og udstyr i en grejbank. Dette giver også foreningerne mulighed for
i fællesskab, at skabe introducerende forløb for gæster og nye brugere og understøtte skole og institutioners brug af havnen som et læringsrum.
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Knebelbro Havn /
Havneareal - disponering 1:1000

Udsigtslommer /
Snorkelrute

Udsigtstrappe

Havnebassin
Badestige /
Udspring
Aktivitetsplads /
Vandundersøgelser

Evt. bølgebryder

Badeplatform /
Rampe til vandet

Badestige
Betonflydebroer /
Aktivitteslommer /
Ophold
Badestige

Blå Aktivitetsplads

Jolledepoter

Badetrappe

Rampe til strand/vand

”Jollehavn”

Bådrampe

Saunavogn

”Facilitetsplads”
Havnehus /
mødested

Manøvre / Oplagsplads
Bådoplag/
Riggeplads
Rampe til strand/vand

Depoter /
foreningsplads
Værksted /
Materialegård

Pakhus /
Foreningshus

Ind / Udkørsel

Grøn Aktivitetsplads
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Side 21

Knebelbro Havn /
Projektets elementer

Parkering og oplagsplads
Havnens eksisterende parkering og oplagsplads optimeres og udvides med realiseringen af “Byens Blå Torv”. Projektet skaber en regulær og åben plads for parkering og oplag. Den eksisterende “rundkørsel” omkring Brohuset sløjfes for at skabe et grønt rekreativt areal vest for Brohuset. Til gengæld øges det samlede areal
ved landindvinding mod øst og på den vis skabes en regulær og rationel plads der
gavner logistikken for biler, parkering og oplag af både. Tilsvarende giver pladsen
mulighed for en fleksibel anvendelse i sommerhalvåret for markedsdage osv. På
østsiden af pladsen udvikles forholdene for jollefiskerne. Bådene ligger fortøjet
på det lave vand og der skabes bedre adgang til vandet. Ved slæbestedet etableres
mindre depotkasser for opbevaring af net, samt faciliteter for håndtering og evt.
rengøring af de fangede fisk.

Havnebassinet
Havnebassinet er bådehavnens kernefacilitet og har med et stort antal faste bådpladser, samt et stort antal besøgende gæstesejlere behov for en øget fleksibilitet
i anvendelsen af bassinets givne rammer. Denne øgede fleksibilitet kombineres
med en nødvendig klimasikring og aktivering af de eksisterende stenmoler. Ved
en indarbejdelse af betonflydebroer i havnebassinet opnås en større fleksibilitet i
anvendelsen af bassinet der kan imødekomme et større antal, og flere typer både
end tidligere. Ligeledes indarbejdes der i flydebroerne mindre pladser for aktivitet
og ophold tæt på bassinets vand samt flere badesteder for havnens vinterbadere.
Stenmolerne har tidligere været utilgængelige, men i forbindelse med en nødvendig klimasikring af molerne integreres udsigtslommer i den nordvestvendte mole.
Der integreres trædesten i molen og mindre nicher for ophold og madpakkespisning. De små vandnære udsigtslommer kan fra vandet fungere som stationer for
svømmere på en planlagt snorkelrute.
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Side 22

Knebelbro Havn /
Havneareal - udsnit 1:400

Udsigtslommer /
Snorkelrute
Udsigtstrappe

Broen
Havnebassin

Badestige /
Udspring

Aktivitetsplads /
Vandundersøgelser
Vandkar m. pumpe

Evt. bølgebryder

Badeplatform

Betonflydebroer /
Aktivitteslommer /
Ophold

Svømmerute
Rampe til vandet

Badestige

Vandleg på det lave vand

Broen

Blå Aktivitetsplads

Badetrappe
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Side 23

Knebelbro Havn /
Havnehus - visualisering Den Blå Aktivitetsplads

KRADS / 24.05.2019

Side 24

Knebelbro Havn /
Projektets elementer

Den Grønne Aktivitetsplads
De rekreative aktiviteter på land foregår på Den Grønne Aktivitetsplads, der
strækker sig fra byen ved Brohuset til vandet. Det er her foreningerne har deres
depoter og udstyr i Bådhusene og eksempelvis her surferne og søspejderne rigger
til inden de skal på vandet. Arealet mod byen vest for brohuset bliver også havnens ansigt mod byen. En grøn lomme med ophold, leg og madpakkespisning for
alle. Området fungerer i samspil med det eksisterende mødested og grillplads med
røgeovn mellem Bådhusene.

Den Blå Aktivitetsplads
Den Blå Aktivitetsplads ligger på vestsiden af broen i umiddelbar forlængelse af
Den Grønne Aktivitetsplads. Pladsen er startsted for surfere, kajakroere og søspejderne. Områdets lave vand giver mulighed for tryg leg og oplevelser i vandkanten.
Kanten mellem land og vand bearbejdes således at vandet bliver tilgængeligt for
såvel sejlende, soppende og badende. Området styrkes yderligere ved projektets
bearbejdning af broen. Denne skaber forskellige adgange til vandet og muligheder
for at udforske og opleve det våde element. Området er generelt lavvandet med en
tryghedsskabende jævnt stigende vanddybde. Længere ude langs broen er der således mulighed for at etablere afmærkede områder for svømmetræning, udspring
og leg på dybere vand. Mod nordvest etableres en bølgebryder for en yderligere
beskyttelse af områdets rolige vand.
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Side 25

Knebelbro Havn /
Havneareal - udsnit 1:400
Havnebassin

Badestige
Vandleg på det lave vand

Bådrampe

Jolledepoter
Betonflydebroer /
Aktivitteslommer /
Ophold
”Jollehavn”

Blå Aktivitetsplads
Badetrappe

Saunavogn
Sauna
Tagterrasse
Omklædning /
Toilet
”Facilitetsplads”
Havnehus /
mødested

Rampe til strand/vand

Manøvre / Oplagsplads
Bådoplag/
Riggeplads

Depoter /
foreningsplads
Rampe til strand/vand
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Knebelbro Havn /
Havnehus - referencebilleder.
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Side 27

Knebelbro Havn /
Havnehus - forskydning for synlighed og udsigt

Havnehuset

Broen

Broen

Fællesrum

Fællesrum

Uderum
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Havnehuset placeres på langs af broen i overgangen mellem havnens 4 primære
områder. Placeringen knytter sig til et eksisterende byggefelt og placeringen på
langs, som et skib ved broen, skærmer mindst muligt for udsigten mod vandet fra
området omkring Brohuset, samt naboer langs kysten. Havnehuset organiseres i 2
slanke forskudte bygningskroppe og skaber på denne vis uderum for nære aktiviteter og ophold omkring huset. Den ene bygningskrop danner ryg mod området
for parkering og oplag og huser depotrum for eksempelvis skole og institutioner,
bruserum og toiletforhold for gæstesejlere og besøgende samt 2 små omklædningsrum med bad. Her kan piger og drenge fra en skoleklasse klæde om efter
endt svømmeundervisning eller kajak og surfklub kan klæde om efter holdundervisning. Bygningskroppen rummer også en ny fælles sauna og saunagård med
udendørs bruser for havnens foreninger. Saunaen er placeret i bygningskroppens
nordlige ende nær vinterbadernes sædvanlige badested, med udsigt over havnebassinet og vandet. Saunaen er supplement til vinterbadeklubbens mobile sauna
og imødekommer efterspørgsel fra havnens brugere på muligheden for en tur i
sauna efter en kold tur på eller i vandet. Den lille mobile sauna giver mulighed for
på de kolde dage, at lade saunaen komme helt tæt på et, af flere aktuelle badesteder. Den nye større sauna giver derimod øget kapacitet og en fleksibel anvendelse
med eksempelvis lavere temperaturer for kajakroer, svømmere og surfere i ydersæsoner.
Den anden bygningskrop ligger frit mod broen og vandet mod vest. De to bygningskroppe skaber læ i et sydvestvendt gårdrum for aktivitet og ophold. Denne
bygningskrop rummer havnehusets fællesrum, et toilet, et depot, en garderobe og
et lille køkken. Huset er et åbent hus på kanten af havnebassinet og den blå aktivitetsplads mod vest. Der er udsigt mod alle verdenshjørner og huset tænkes som
et tilgængeligt fællesrum for alle havnens brugere, et mødested hvor man mødes
på tværs af interesser, aktivitet og alder. Om vinteren kan man samles om ildstedet
og udveksle sø…røverhistorier og dele erfaringer. Om sommeren, kan facaden
mod broen og vandet åbnes, så huset fungerer som et skyggegivende og åbent
overdække. Oven på huset etableres en terrasse med adgang fra det sydvestvendte
gårdrum. Terrassen er et udendørs mødested for ophold og oversigt over havnen
og vandspejlet. Man kan mødes over en afslappende kop kaffe eller en kold øl.
Men det er også et oplagt udsigtspunkt der giver overblik over aktiviteter eller
konkurrencer i vandet i vandet, eller instruktioner før man går i vandet.

Side 28

Klimasikring
Projektet Byens Blå Torv knytter en nødvendig klimasikring af Knebelbro Havn
sammen med ønsker om forbedrede faciliteter for havnens eksisterende brugere.
Havnens arealer er lavtliggende med en placering op til ca. 1,5 meter over normal
vandstand. Havnen er tillige bygget på ustabil grund således at bla. havnens stenmoler sætter sig og kræver påfyldning af sten for fortsat at kunne bryde bølgerne
og beskytte havnebassinet. Denne omstændighed inddrages i projektet som en mulighed for at skabe adgang til bla. den nordlige stenmole og indarbejde nicher for
ophold mod det åbne vand og ligeledes skabe pauser for svømmere og dykkere.
Projektets øvrige tiltag herunder det nye havnehus tager ligeledes højde for områdets lave beliggenhed og fremtidig stigende vandstande. Området er som helhed
er svært at sikre mod høj vandstand og der arbejdes derfor ud fra 2 principper.
Havnens anlæg udføres generelt i robuste konstruktioner der i ekstreme tilfælde
kan tåle at stå under vand. Dette princip kan dog ikke anvendes i forbindelse med
etableringen af det nye havnehus. Huset placeres derfor på en ”Ø” ca. 45 cm. over
det nuværende niveau. På den vis vil huset i de fleste tilfælde vil forblive tørt. I
ekstreme tilfælde vil den passive sikring kunne suppleres med en aktiv sikring
med skodder der isættes så huset og dets gårdrum holdes tørt. Husets nedre del er
således udført i robust beton og forberedt for høj vandstand. Husets “Ø” etableres
som en umærkelig forhøjning i havnens areal og niveauforskellen udlignes over så
store distancer at grebet ikke bemærkes i praksis.
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Knebelbro Havn /
Havnehus - plantegning 1:100

Havnebassin

Oplag / Manøvre / Parkering

Bænk

Container /
800 ltr.

Container /
800 ltr.

Toilet
Toilet
2.5 kvm. 2.5 kvm.

Saunagård
10.3 kvm.

Sauna
12,9 kvm.

Lockers

Baderum
5,3 kvm.

Ovn

Omklædningsrum
10,8 kvm.

Omklædningsrum
10,8 kvm.

Bænk

Bruserum
3,7 kvm.

Toilet
3,7 kvm.

Handicap toilet
4,7 kvm.

Depot
7,4 kvm.

Bænk

Bænk

Skot høj vandstand

Baderum
5,3 kvm.

Bænk

Skot høj vandstand

Bådebro

Bænk

Bænk

Lockers

Havnebassin

Affaldsgård
7,3 kvm.

Bænk

Bænk

Bænk

Bænk

Depot
2.3 kvm.
Køkken

Ildsted

Toilet
2.3 kvm.

Entré
6,8 kvm.

Forplads /
mødested

Terasse
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Trappe til tagterrasse

Garderobe
4,0 kvm.

Mod Vandet

Broen

Skot høj vandstand

Skot høj vandstand

Fællesrum
40,0 kvm.

Mod Pakhuset

Brutto Arealer
Saunabygning
Omkl. & Toiletbygning
Fælleshus

19,7 kvm.
81,6 kvm.
68,5 kvm.

Ialt

169,5 kvm.
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Knebelbro Havn /
Havnehus - visualisering facade mod vest
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Knebelbro Havn /
Havnehus - visualisering facade mod syd
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Knebelbro Havn /
Havnehus - visualisering facade mod nord
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Knebelbro Havn /
Havnehus - visualisering set fra Den Grønne Aktivitetsplads
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Side 34

Knebelbro Havn /
Budgetoverslag - håndværkerudgifter og rådgivning ekskl. moms.

Overslagsbudget
Manøvre og Oplagsplads
- Udvidelse							
- Omlægning							

420.000 kr.
980.000 kr.

Havnebassin
- Stenkastning							 1.900.000 kr.
- Flydebroer (iht. oplyst tilbud)				
1.738.000 kr.
- Betonplinte og udsigtslommer				
694.008 kr.
Den Grønne Aktivtetsplads
- Haveanlæg Grøn Aktivtetsplads				
- Forplads Foreningsplads					
- Depot/Værkstedsbygning og materielgård			

1.577.280 kr.
250.000 kr.
249.900 kr.

Den Blå Aktivitetsplads
- Jolleramper / lille - 3 stk.					
925.344 kr.
- Jollerampe / stor						
462,672 kr.
- Badetrappe							 1.156.680 kr.
- Badeplatform og aktivitetsplads				
1.236.680 kr.
- Udsigtstrappe						 1.156.680 kr.
- Ny hævet belægning på broen				
680.000 kr.
Havnehus
- Fælleshus, saunabygning, toilet og omklædning		

2.735.200 kr.

Øvrige
- Saunavogn							
- Jolledepoter							

50.000 kr.
25.000 kr.

Håndværkerudgifter total					

16.237.544 kr. ekskl. moms

Uforudsete udgifter 10%					

1.623.754 kr. ekskl. moms

Rågiverhonorar
Arkitektrådgivning						
Ingeniørrådgivning						

1.786.130 kr. ekskl. moms
893.065 kr. ekskl. moms

Budgetsum total						20.540.493 kr. ekskl. moms
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