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INTRO

Strategi for forbedring af havnen på Sejerø

Nærværende rapport, som udgør et oplæg til en strategi for havnen i Sejerø, er 
udarbejdet af tegnestuen Vandkunsten i perioden februar til juni 2016 i samar-
bejde med Sejerøs havneudvalg. Arbejdet er fi nansieret af Landdistriktpuljens 
ø-støttemidler. 
Rapporten analyserer de eksisterende forholds potentialer og udfordringer, og 
stiller med konkrete forslag til:

• En kvalitativ programmering, Som element heri, en tematisk struktur for  
udviklingen med en detaljeret funktionel programmering, herunder byg-
ningernes arealbehov, installationsbehov, zonedeling, og evt. etapedeling. 
– en slags uoffi ciel ‘lokalplan’.

• En skitsemæssig undersøgelse af fl ere mulige dispositioner og ud-
viklingsscenarier for de enkelte bygninger og for hele havnen.

• Konkrete elementer inden for denne struktur, der kan bringes til anven-
delse for at fremme en positiv udvikling af havneområdet. 

• En vurdering af realiseringspotentialet for disse elementer, herunder fi nan-
sieringsbehovet.

I denne strategiplan anvises en struktureret tilgang til at foretage et antal større 
og mindre forbedringer for at havnen kan blive et velfungerende hele. Strategi-
planen udgør en helhedsplan og et katalog over planens elementer. 
Som grundlag for udarbejdelsen af kataloget er anvendt:  

• Den overordnede Strategiplan for Sejerø, udarbejdet af bestyrelserne for 
Sejerø Beboerforening (SB), Sejerø Udviklingsforum (SUF) og Kalundborg 
Kommunes Ø-udvalg for Nekselø og Sejerø (ØU), herunder særligt arbejds-
gruppen for havnen.

• Indsamling af danske og internationale referencer 

• Idéer opstået i forbindelse med Sejerø sommerhøjskole, en begivenhed 
afholdt i 2015 med deltagelse af et antal fastboende, sommerhusejere og 
andre.

• Offi cielt tilgængelig information, tegningsgrundlag mv.

• Samtaler med ingeniørfi rmaet A1, som projekterer istandsættelsen af 
havnemolen.

Det er hensigten, at helhedsplanen skal gøre det muligt på privat initiativ – og 
eventuelt støttet af fondsbevillinger -, at gennemføre enkeltelementer uafhæn-
gigt af hinanden, idet delelementerne udgør individuelle byggesten i en større 
plan. 
Efterhånden som elementerne realiseres opstår et samlet hele, der opfylder 
ø-strategiens formål: Mange tilrejsende, mange menneskers gode oplevelser, 
større popularitet, hvilket til sammen udgør grundlaget for rekruttering af et antal 
nye fastboende – nok til at opretholde et lokalsamfund.

Baggrunden

Sejerø er, endnu i dag, et velfungerende ø-samfund med en stærk kulturel 
identitet, som hidtil har formået at opretholde de fl este nødvendige faciliteter – 
skole, læge, kirke, færge, dagligvarebutik osv. 
Imidlertid er en vis tilfl ytning af især børnefamilier en betingelse for oprethold-
elsen af disse kvaliteter. 
Sejerøs borgerinitierede strategiudvalg oplister øens styrker og udfordringer 
således:

’Sejerø er ca. 12 kvadratkilometer og har 350 fastboende i Vandkantsdanmark. 
Vi har meget at bygge på:

• Vi har en moderne færge med en kapacitet til 36 personbiler og 245 pas-
sagerer

• Vi har egen læge og egen præst 

• Vi har eget plejehjem 

• Vi har en Dagli`brugs, et par gårdbutikker og en campingplads

• Vi har en skole/børnehus som rummer børn fra 1 år til og med 7. klasse 

• Vi har 400 sommerhuse

• Vi har en lystbådehavn med 160 pladser

• Vi har fred og ro, en skøn og afvekslende natur med kuperet terræn og 
fl ade arealer samt et rigt dyreliv og masser af vilde planter

• Vi har fl ere gode og børnevenlige badestrande 

• Vi kan se stjernehimlen tydeligt, vi har ikke forstyrrende gadelygter alle 
vegne

Alt i alt er vi et velfungerende helårssamfund, som nyder godt af den turisme vi 
har i sæsonen, men:

• Vi mangler turister i ydersæsonen 

• Vi har brug for at fl ere fl ytter til og bliver fastboende, specielt børnefamilier

• Vi har brug for nye arbejdspladser

Og der er ting, der trænger til at renoveres eller fornyes, derfor har vi arbejdet 
med en strategi for Sejerø, som kan bringe os fremad.’

For rettidigt at fremtidssikre ø-samfundet har beboernes ø-udvalg i september 
2015 udarbejdet og fremlagt en omfattende strategiplan for hele øen. I denne 
strategiplan indtager forbedringen af havnen en helt central rolle.  
I oktober 2015 søgtes om midler fra folketingets pulje til ø-støtte til udarbejdelse 
af en særskilt strategi for havnen, og fi k bevilget 200.000 til formålet, herunder 
udarbejdelse af nærværende rapport. Strategien skal danne afsæt for de kom-
mende års udvikling af havnen; dels som inspiration til øens borgere og iværk-
sætterne i blandt dem, og dels som et kvalifi ceret grundlag for at søge støtte 
fra fonde til realisering af de elementer i udviklingsplanen, som er vanskelige 
at fi nansiere privat for et samfund med store menneskelige, men begrænsede 
økonomiske ressourcer.

Sejerøs ældste skur Marinaen Husbåde Gamle huse i ‘Frihavnen’ Museum og lystfi skernes skur Kajkanten
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Slæberampe til lystfi skere Lager Husbåde Erhvervsfi skernes lagerhal Fiskernes bygninger Krabbebroen
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Havnen som øens ansigt

- I ø-strategien er en forbedring af havnen en nøje udvalgt strategisk foran-
staltning til at tiltrække nye beboere: Havnen er øens vigtigste kontaktfl ade, 
idet de ca. 3.000 sejlere, der anløber havnen, og de ca.10.000 endags turister, 
der besøger øen hvert år, alle oplever og bruger havnen i større eller mindre 
grad. Førstehåndsindtrykket, stemningen, udbuddet og servicekvaliteten har 
afgørende betydning for, om de tilrejsende opfatter besøget positivt, om de deler 
deres oplevelse med andre, og om de vender tilbage. Desværre kan der kon-
stateres et vigende antal brugere af havnen og heraf skuffende få gengangere 
sammenlignet med andre øers havne.  
Sejerø er således afhængigt af at have et godt omdømme som besøgsmål for 
at opretholde en bred kontaktfl ade til omverdenen, hvorfra nye tilfl yttere kan 
rekrutteres. En bedre havn skal øge kendskabet til øen, styrke dens popularitet, 
fremme tilknytningsforhold, og gøre det lettere for potentielle tilfl yttere at fores-
tille sig en tilværelse på Sejerø.

Samspil med øvrige tiltag

Forbedringen af Sejerø havn er et projekt, der indgår i en kombination med ø-
strategiens øvrige elementer, herunder særligt en forbedret infrastruktur - bred-
båndsforbindelse, forbedret mobildækning og hyppigere færgeoverfarter. For 
disse elementer af planen gælder det, at de er godt på vej til at blive realiseret. 
Der anlægges i 2016 bredbåndsnet, og i fi nansloven er der afsat øremærkede 

midler til at nedbringe prisen på færgeoverfarter til danske øer. Kalundborg kom-
mune afsætter betydelige midler til den tekniske vedligeholdelse af havnen. De-
rimod er der ingen bevillinger, der fi nansierer havnens sociale funktioner, nemlig 
de faciliteter der kan tiltrække og fastholde turister, sommerhusejere og øboer. 

Havnens tilstand, funktioner og tilbud

Behovet for en forbedring af havnens serviceniveau er i høj grad forstærket af 
de eksisterende bygningers tilstand. Der er således en havnegrill og en kiosk, 
begge beliggende i ældre træskure, der er i stærkt forfald i enhver forstand; 
teknisk, visuelt og hygiejnisk. Bygningerne er meget små og udelukker etablerin-
gen af et attraktiv restaurationstilbud for havnens besøgende. Omsætningen har 
været støt faldende over de senere år. Endvidere er bygningerne uden kulturel 
eller historisk værdi, og renoveringspotentialet er ikke eksisterende. 
Derfor er lejekontrakten opsagt og bygningerne nedrives i efteråret 2016.
Desværre er der ikke på nuværende tidspunkt midler til at genetablere funktion-
erne, og således vil vil havnen være foruden mulighed for at tilbyde måltider og 
anden service til besøgende. 
Erhvervsfi skeriet er heldigvis stadig en del af havnens primære aktiviteter, men 
antallet af erhvervsfi skere er indskrænket til ganske få. Fritidsfi skernes antal 
er noget større, men samlet set udnyttes havnens kapacitet for fi skerirettede 
faciliteter ikke fuldt.

Generelt om strategiplanen for havnen

De påtænkte forbedringer opretholder de eksisterende udtjente funktioner, men 
tilføjer desuden nye faciliteter som bidrager til at øge serviceniveauet. En ø-butik 
med lokaler til deltidserhverv som frisør, fysioterapeut, ejendomsmægler og 
lignende giver grundlag for en øget erhvervsaktivitet. 
Der er en tæt sammenhæng mellem antal besøgende og omsætningen i de 
havnerelaterede erhverv. Såfremt havnegrillen erstattes af en attraktiv restaura-
tion mm. vil et øget antal besøgende benytte sig af den, bruge fl ere penge, blive 
længere ved havnen og på øen. Omsætningen vil stige for havnen, men deru-
dover må forventes en positiv afsmitning på øens øvrige erhvervsliv, f.eks. gård- 
og kajsalget, campingpladsen, Brugsen og turarrangementerne.
Turismen
Sejerø er i sig selv en attraktion på grund af sit dyre- og fugleliv, topologien, 
kulturlandskabet, den uspolerede landbokultur og en enestående umoderne 
atmosfære. Potentialet kan imidlertid kun udnyttes, hvis turismen understøttes af 
forplejningstilbud. Havnen er i egenskab af øens centrum og forbindelsespunkt 
til fastlandet det naturlige sted at søge sådanne tilbud.
Kulturen
Som øens centrum foregår mange af øens kulturelle aktiviteter på havnen. 
Således har der traditionelt været afholdt havnefester og koncerter på havnen, 
men på grund af de stadigt mindre attraktive rammer har der været et faldende 
antal arrangementer igennem det seneste tiår. Forbedrede havnefaciliteter vil 
også have betyde bedre vilkår for kulturlivet, ikke blot til gavn for turisterne, men 
også en generel forbedring af øens dagligliv. Havnens værdi som mødested og 
tilholdssted vil forøges til gavn for foreningslivet, der også gør brug af havnen. 
Endvidere betyder et kvalitetsløft og et bedre image også en positiv styrkelse af 
øsamfundets identitet.

STRATEGI_havnen
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UDFORDRINGERPOTENTIALER STRATEGI

‘Spredt fægtning’
Udadvendte funktioner som handel, restaration mv. er 
meget spredt og man ledes ikke naturligt derhen.
Efter færgelejet blev fl yttet kommer man ikke længere 
naturligt gennem havnen på vejen videre og afstande 
forekommer store selvom havnen er lille.

Naturen
Først og fremmest er der naturen, både vandet 
og landet er i sig selv en attraktion.
Mange benytter desuden Sejerø til lystfi skeri 
og så er der fl ere sjælde fugle, der holder til på 
øen.

Forløb/Promenade
Der udpejes et særligt forløb hvoromkring nye tiltag og 
aktiviteter koncentreres; en havnepromanade.
Nye bygninger og funktioner placeres som pejlemærker, 
der marker særlige steder og leder de besøgende rundt 
på havnen.

Område-/Etapeinddeling
Projektet inddeles i 4 områder; Marinaen, Kulturkajen, 
Færgehavnen og Strandparken, der også udgør en 
mulig etapeinddeling, som anviser hvordan projektet kan 
iværksættes lidt af gangen after økonomiske muligheder, 
således at små tiltag får størst mulig kraft.

Funktioner/Økonomi
Udadvendte funktioner med eksempelvis serviceerh-
verv er ikke økonomisk bæredygtige hele året.
Der er meget få erhversfi skere tilbage i havnen og 
dermed næsten ingen, der har deres daglige gang 
der.
Der er meget få helårsboliger på havnen og for turis-
ter kun enkelte udlejningshuse samt de to husbåde.

Sameksistens
Funktionerne på havnen er blandet sammen. 
Eksempelvis ligger fi skernes kølerum lige ved 
iskiosken, så man lige husker at købe enten 
det ene eller det sandet.

Midlertidighed/Fleksibilitet
Der fokuseres på at etablere steder som kan vokse og 
skrumpe med skiftende sæsoner.
Bygninger renoveres/opføres med ‘harmonika-effekt’, så 
de kan huse forskellige funktioner året igennem.
Nye boliger på havnen etableres som fl ytbare turistbol-
iger i form af fl ere husbåde, autocamperpladser samt 
hytter på hjul.

Klimatilpasning
Der er allerede igangsat projekter vedr. havnebeskyt-
telse, idet diget vest for havnen renoveres. 
Det eksisterende estakat er i fi n stand, men tilføjes en-
kelte gennembrydninger og sekundære funktioner som 
grillplads og udebad.
En af de gamle høfter vest for havnen forslås geneta-
bleret, for at gøre ‘Veststranden’ bedre.

Oversvømmelse
Havnen har været oversvømmet fl ere gange, og der 
er ikke tilstrækkelig sikring mod havvandsstigninger.

Opbakning
Der er gode kræfter på Sejerø, som gerne 
støtter op om iværksætteri og giver plads til 
ildsjæle, som vil sætte projekter igang.
Et godt eksempel fra havnen er de to husbåde 
iværksat af Sejerø Udviklingsforum.
De er udlejet de meste af sommerhavlvåret.

Nedslidte og ubrugte byginger
Mange bygninger er slidt. Nogle har renoveringspot-
entiale, andre ikke.
Der er dårlie forhold for lystsejlere, som mangler bl.a. 
badefacailiter og udekøkken.
Mange bygninger er desuden lejet ud men bruges 
primært til lager/rod.

Stemning
Der er en god atmosfære at bygge videre på i 
havnen. 
De gamle huse, der enkelte steder på havnen 
ligger helt tæt, skaber skæve og fi ne rum imel-
lem sig.
Både, fi skegrej, skure og bådebroer bidrager 
alle til karakteren.
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STRATEGI_klimatilpasning

Havnen er fl ere gange blevet oversvømmet og der er behov for en 
række tiltag, for at undgå gentagelser.

Der er allerede igangsat et havnebeskyttelsesprojekt der drejer sig 
om en forbedring af diget vest for havnen. 
Desuden bør sandfangshøften vest for havnen også færdiggøres. 
Derved vil man undgå tilsanding af havnen og desuden øge 
kvaliteten af badestranden vest for.

Estakatet på diget vest for havnen er egentlig i fi n stand, men i forbindelse med 
opførsel af ny havnegrill og Ø-lokale tilføjes det en række sekundære funktioner 
som overdækning, grillplads, udebruser, udkigsmuligheder mv., så det både 
yder beskyttelse mod vestenvinden og giver mulighed for aktivitet, ophold og 
forbindelse mellem havnen og badestranden.

Oversømmelse - eks. forhold

TILTAG VEDR. HAVNEN

Oversømmelse - igangsatte tiltag Oversømmelse - forslag



‘Tømmerflåde’ Hus på hjulFlydehus i stativ

Forhøjet fundament Hus på pæle Vandtætte ‘skodder’

Forhøjet fundament Hus på pæle, Alexander Brodsky Vandtætte skodder Tømmerfl åde Flydehus i stativ Hus på hjul
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PRINCIPPER FOR BYGNINGER

Teknisk analyse

For at defi nere rammerne for en strategi for havnens udvikling, er der foretaget 
en summarisk analyse af de eksisterende tekniske og juridiske forudsætninger. 
Det gælder således følgende:

Klimatiske forhold

Hele havneområdet er stærkt udsat for klimatiske påvirkninger på grund af 
orienteringen mod den fremherskende vindretning vest-sydvest. Der er en stærk 
saltpåvirkning på bygninger, by-inventar og belægninger. Alle bygninger, der 
opføres på området vil skulle tilpasses en aggressiv miljøklasse, hvilket vil have 
indfl ydelse på valget af materialer. Det vil i begrænset omfang også have indfl y-
delse på omkostningerne.
Havnen har fl ere gange inden for det sidste årti været oversvømmet i perioder 
med rekordhøj vandstand i forbindelse med storme. 

Lokalplanmæssige forhold 

Gældende lokalplan for færgehavnen og området øst herfor, hvor en del af 
matriklen er etableret som landvinding ved opfyld, er Bjergsted Kommune (nu 
Kalundborg) lokalplan 4.4 af 18.08. 1987, der fastlægger rammerne for et nyt 
færgeleje. Lokalplanen udlægger hele området som erhvervsområde i byzone, 
og der må opføres bygninger, som efter kommunalbestyrelsens skøn har tilknyt-
ning til havn. Bygningerne må maksimalt være 8,5 m over terræn og de må kun 
opføres i én etage.

For den øvrige del af havnen gælder alene Kalundborg Kommunes kommune-
plan af 2013.
Da hele området er erhvervsområde, gælder planlovens bestemmelser ve-
drørende kystnærhedszone ikke.

Driftsvilkår 

Det er Kalundborg kommune, der er ejer af havnematriklen, havneanlægget og 
som udgangspunkt dens bygninger. Der er dog bygninger opført på matriklen, 
som er fi nansieret privat (af erhvervsfi skernes forening), og som drives privat.
Kiosk og havnegrill tilhører kommunen men er forpagtet på en tidsbegrænset 
kontrakt. Denne kontrakt er opsagt med virkning fra oktober 2016.

Igangværende projekter

Kalundborg kommune har iværksat projekteringen af istandsættelse af den 
vestlige moles nordlige del af, hvorpå den eksisterende kiosk og grillbar er byg-
get. I 2012 udførtes en tilsvarende istandsættelse af den sydlige del af molen. 
I forbindelse med dette arbejde udførtes en sandfangshøfde forkert, hvilket 
betyder at stranden øst for molen mister sand, og at der strømmer sand ind i 
havnen. Udbedring af dette indgår som et punkt i strategien for havnens fremtid.
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STRATEGI_midlertidighed/fl eksibilitet

Aktivering af havnen
Der er lagt vægt på at de nye funktioner, som foreslås, er realistiske i 
forhold til økonomi og antallet af besøgende på havnen.
Således foreslås en række mindre projekter, der kan igangsættes uaf-
hængigt af hinanden.

Havnen som knudepunkt
Ved at prioritere havnen, når nye aktiviteter og funktioner etableres, 
bliver havnen øens naturlige knudepunkt.
Det er her navlestrengen til fastlandet er og det er Sejerøs ansigt 
udadtil.

Funktioner Fleksibilitet/Grader af midlertidighedØ-potentiale

Anker-steder med vokseværk
Der udpejes særlige anker-steder; bygninger/byrum, der har 
en fast funktion hele året, som kan udvisdes og udbygges 
mere eller mindre midlertidigt som følge af sæsonen/årets 
gang.

KORTLÆGNING



1) Bygning
FAST

TEMPORER

SÆSON
2) Pavillon

3) Telt

EKSEMPEL PÅ FUNKTIONER:

1) Lager  - hele året

2) Butik  - sommerhalvåret

3) Marked  - lejlighedsvis

Bygninger på havnen skal kunne 
vokse og skrumpe med årets gang på 
øen og således indeholde forskellige 
grader af midlertidighed

GRADER AF MIDLERTIDIGHED

Ejendomsmægler

Gårdbutik

Frisør

Fysioterapeut

Bager

Nye bygninger/renovering af eksister-
ende udformes så de kan bruges til 
mange forskellige ting.

FLEXIBEL BRUG

Mange af de eksisterende bygninger 
på havnen kan med fordel anvendes 
til nye funktioner.
Nogle skal renoveres, andre bruges 
som de er, men kan tilføjes en 
pavillon/tilbygning, der kan bruges 
efter sæsonens behov.

GENBRUG
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PRINCIPPER FOR BYGNINGER

Fortolkning af havnen og øen

Sejerø havn har sammenlignet med andre øers havne en svag forbindelse 
med et bagvedliggende bymiljø. Hovedbyen Sejerby og havnen er adskilt af en 
bred landskabskile med opdyrkede marker. Sejerbys centrum er Brugsen, men 
herudover er der ingen bymæssige funktioner ud over det lille kulturhus, kirken 
og Cafe Spætten. Alle funktioner ligger med stor indbyrdes afstand, og øens kro 
og vandrehjemmet, der lå på ruten mellem havnen og Sejerby er begge lukkede 
for få år siden. Øens få øvrige oplevelses- og servicetilbud er spredt ud over 
øen med stor afstand til Sejerby og havnen: Campingpladsen med pizzasalg og 
lille restaurant, golfbanen, fyret. Der har været spisesteder andre steder på øen, 
men de har haft svært ved at overleve.
Den for Sejerø karakteristiske geografi ske spredning af aktiviteter gør at havnen 
er det sted på øen, der har størst potentiale til at udgøre et egentligt centrum, 
idet det er trafi kalt uomgængeligt og er anløbssted for fritidssejlere og en-dags-
turister, hvoraf mange ikke har mulighed for at transportere sig langt omkring på 
øen.
I strategioplægget sigtes der imod et fremtidigt scenarie, hvor havnen styrkes på 
bekostning af Sejerby. Sejerby er på vej til at tømmes for fastboende, og mange 
af hovedgadens boliger vil blive anvendt til deltids- eller fritidsboliger. Når Se-
jerby ikke længere udgør et indbyggermæssigt tyngdepunkt, er havnen et mere 
oplagt sted at placere bymæssige faciliteter.

Havnens rum

Efter anlægget af det nye færgeleje øst for den tidligere havn, nu marinaen, er 
aktiviteterne blevet spredt over et stort areal. Det betyder: 
- at havnen opleves øde
- at det er svært at orientere sig
- at man overser dele af havnen 
Strategioplægget søger at løse dette gennem tilplantning af området øst for 
færgehavnen. Herved opleves havneområdet mindre, og det bliver lettere at se, 
hvor aktiviteterne er.
Det foreslås endvidere at binde havnens dele sammen langs kajkanten ved at 
anlægge en sti med en særlig belægning, samt nedbryde de barrierer, der for at 
bevæge sig på tværs igennem havnen.

Havnens funktioner

Med reduktionen i antallet af erhvervsfi skere fylder disse aktiviteter ikke så 
meget mere. Mange bygninger står tomme eller udnyttes ekstensivt. På den an-
den side er det vigtigt at fastholde de erhvervsaktiviteter, der heldigvis stadig er. 
Det foreslås derfor at fastholde fi skernes faciliteter, men på de samme arealer, 
at skabe plads for sæsonprægede aktiviteter for besøgende. 



Sauna

Hytter på hjul

Kajakklub

Infopavillon

Cykeludlejning

Pavillon

Markedsplads

Bødehuset

Røgeri

Grillhytte

Havnegrillen

Estakatet

Udkigspunkt

Sejerø Havn - udviklingsstrategi9

STRATEGI_forløb

BEVÆGELSESMØNSTRE
- eks forhold

Efter færgelejet blev flyttet kommer 
man ikke længere naturligt gennem 
havnen på vejen videre.

BEVÆGELSESMØNSTRE
- forslag

Vi udpejer et særligt forløb langs 
kajkanten, der styrker bevægelsen 
gennem havnen.
Målet er at ‘huske folk på’ at bruge 
havnen inden de kører videre til 
deres destination på øen.

Begivenheder
- pejlemærker

Førløbet markeres med særlige 
steder; pejlemærker, pladser og nye 
bygninger, der indbyder til ophold, 
aktivitet og potentielt mere erhverv.

KORTLÆGNING



Træbrygge InfosøjlerRød grus, Sansestien på NordhavnenBemalet asfalt, SuperkilenFlag, Nørrebroparken‘Stribet’ asfalt, Prags Boulevard

10tegnestuen vandkunsten

PRINCIPPER FOR PROMENADEN



Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Tema: MARINAEN Tema: FRIHAVNEN Tema: FÆRGEHAVNEN Tema: STRANDPARKEN

Område 0
Tema: STRANDEN 
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STRATEGI_områder
KORTLÆGNING
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Primær funktion:
Havnebeskyttelse
Lystsejlerfaciliteter

Sekundær funktion:
Forbindelse til strand
Siddepladser
Terrasse
Havnegrill
Ø-lokale

Tiltag:
• Forbedning af estaketet med bænke, gen-

nembrydninger og udebad mv. så forbindel-
sen mellem havn og strand etableres.

• Genetablering af høfte ved stranden vest for 
havnen.

• Nye bygninger til Grill/Cafe og Ø-lokale
• Forbedring af lystsejlernes bygninger med 

udekøkken mv.
• Etablering af grillhytte ved legepladsen
• Mulighed for fl ere husbåde
• Centrale pladser reserveret til handlende, 

eks. fl ydende kaffebar, bådrestaurant mv.

Tiltag:
• Ny pavillon, der kan fungere som udebio, 

scene, festplads mv. og desuden som 
pejlemærke på havnen.

• Struktur med overdækning til markedsdag 
og gårdsalg.

• Renovering af ‘Bødehuset til begiven-
heder, eks. fester/koncerter/pop-up-
restaurant osv.

• Centrale bådpladser reserveret til han-
dlende, eks. fl ydende kaffebar, bådrestau-
rant mv.

Tiltag:
• Det gamle busskur erstattes af en infopa-

villon.
• Tilkørselspladsen til færgen omorganis-

eres, så der bliver fl ere parkeringspladser 
og bedre logistik for gående. 

• Materialelager fl yttes og der etableres 
cykeludlejning i den eksisterende over-
dækning.

• På grusarealet nord for færgekontoret 
gives mulighed for at parkere autocam-
pere.

Tiltag:
• Kajakklub med omklædning og bådebro
• Vinterbadeklub med sauna omklædning og 

badebro
• Udlejningsboliger som hytter på hjul
• Grill- og solterrasse
• Afskærmet cykelskur til langtidsparkering 

nu hvor der ingen bus er.

Primær funktion:
Fiskeri
Serviceerhverv

Sekundær funktion:
Gårdsalg
Markedsdag
Filmaften
Koncert
Dukketeater
Fester

Primær funktion:
Færgetilkørsel

Sekundær funktion:
Info
Cykeludlejning
Trailerpark
Parkering

Primær funktion:
Naturlejrplads
Badestrand

Sekundær funktion:
Kajakklub
Sauna
Cykelparkering
Skov
Grillplads

MARINAEN
Område 0+1 Område 2 Område 3 Område 4

FRIHAVNEN FÆRGEHAVNEN STRANDPARKEN

PRINCIPPER FOR OMRÅDERNE

Temaer

Et bærende element strategien for havnen er forslaget om at inddele havnen i et antal 
zoner med hvert sit tema. Temaerne er på samme tid funktionelle, rumlige, landskabe-
lige og stemningsmæssige. Havnen foreslås inddelt og navngivet således:
• Område 0: Stranden
• Område 1: Marinaen
• Område 2: Frihavnen
• Område 3: Færgehavnen
• Område 4: Strandparken
Hvert af områderne har en primær funktion, som kan kombineres med et stort antal 
sekundære funktioner.  

Strategiens delelementer

Delementerne er beskrevet og illustrerede i det følgende i forbindelse med de respektive 
tematiske områder, de indgår i. 
Derudover er der en sammenfattende vurdering af de enkelte elementer, herunder en skøns-
mæssig estimering af omkostningerne. Omkostningerne er vurderet som var de udført af 
entreprenører på fastlandet, og tallene er absolut vejledende. Det skønnes, at ekstraomko-
stningerne ved at bygge på en ø i nogen grad opvejes ved at prisniveauet blandt de lokale 
håndværkere er lavere end på fastlandet. Derfor vil mest muligt arbejde blive udført af lokale, 
hvilket vil bidrage positivt til beskæftigelsen.
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OMRÅDEPLAN

AXONOMETRI

Estakatet

Ø-lokale

Husbåde

Lystsejlere
Havnegrill

Badestrand

Grillhytte

Udsigtspunkt

Udekøkken

Markedsplads

Flydende restaurant

Bødehuset

Røgeri

Pavillon

Erhversfi skeri

Færgen

Infopavillon

Cykeludlejning

Autocampere

Trafi k

Havnekontor

“Hytter på Hjul”

Sauna 

Får

Skov

Kajakklub

Lystfi skere

Badestrand

Fuglekiggere



Marinaen

Lystsejler-
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Hytter på hjul
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Estakatet

Ø-lokale

Husbåde

Lystsejlere
Havnegrill

Badestrand

Grillhytte

Udsigtspunkt

MARINAEN_Område 1

Udekøkken

AXONOMETRI



Udekøkken

Havnegrillen
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Badestrand
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MARINAEN
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MARINAEN_Område 1
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Estakatet

Bygningsmæssig kystsikring. Et bolværk der 
skærmer mod stormfl odog samtidig fungerer 
som bænke, overdækninger, terrasser og de-
ciderede huse.
Estakatet er udformet med gennemskæringer, 
udkig der sikrer sammenhæng til stranden og 
udsigten samtidig med den skærmer mod en 
vejrudsat kyststrækning.

Husbåde

De allerede eksisterende udlejningshusbåde 
er et godt initiativ, der anviser en alternativ og 
attraktiv ferieform for folk der er tiltrukket af 
naturen og havnemiljøet, men som ikke selv 
ejer en sejlbåd.
Dette initiativ kan med fordel udvides i frem-
tiden.

Grillhytter og Udekøkken

Marinaens faciliteter trænger til et løft der gør 
det attraktivt for lystsejlere at sætte kursen 
mod sejerø havn.
Grillhytter, udekøkken, forbedring af bad- og 
toiletfaciliteter etc...

Lystsejlere

Lystsejlere er et bevægeligt folkefærd, der 
taler med hinanden i forskellige havne. 
Rygterne går om hvorvidt en marina er værd 
at besøge eller komme tilbage til år efter år.
Lystsejlerne er derfor vigtige at give en god 
oplevelse af havnen.

Midlertidige begivenheder

Der er mulighed for at etablere midlertidige 
begivenheder eller steder som strandbibli-
otek, byttebørs, loppemarked osv. i forbindel-
se med estakatet både på stranden og på 
havnen.

Havnegrillen

Den eksisterende havnegrill er blandt én af 
havnens udtjente bygningskroppe.
En ny havnegrill kan med fordel tænkes ind 
som en del af Estakatets funktioner, med 
forbedrede servicerings- og opholds mu-
ligheder alt efter solen og vindens retning og 
med mulighed for at være åben og udvide sig i 
takt med antallet af havnens besøgende.

Udsigtspunkt / Vartegn

Et lille vartegn, der kan fungere som trækplas-
ter for folk der besøger havnen.
En pirrende funktion i form af et kunstværk 
eller et udsigtspunkt, kan lokke besøgende 
ud på havnens yderste punkt og derved ak-
tivere havne promenaden. Folk bevæger sig 
gennem hele promenaden og opholder sig 
længere tid på havnen.
Reference: Thomas Dambo

Badestrand

Den vestvendte badestrand har et  fl ot poten-
tiale som et lukrativt trækplaster i havnen. 
Adgangen til stranden forbedres via en direkte 
forbindelse i forlængelse af  Brovej.
Samtidig etableres sandfang, der både med-
virker til kystsikring af havnen og samler sand 
og skaber en større strand.

Ø-lokale

I forbindelse med havnegrillen etableres et 
såkaldt ‘Ø-lokale’, der kan lejes ud på kort 
basis til eks. ejendomsmægler, frisør eller 
andre der har brug for et midlertidigt lejemål.
Således er det muligt atetablere serviceerh-
ver uden så stor økonomisk risiko.
Een person kan betjene både Ø-lokale og 
havnegrill.
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FRIHAVNEN_Område 2
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Bødehuset

Røgeri
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Erhversfi skeri

AXONOMETRI
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PERSPEKTIV



tegnestuen vandkunsten - Juni 2016 22

Pavillon/Vartegn/Aktivitetsplads

Som et nyt markant element i ‘Frihavnen’ byg-
ges en stor pavillon, der fungerer som omdrejn-
ingspunkt for forskellige aktiviteter samt som et 
vartegn og blikfang. Fysisk rager den op og er 
synlig både fra færgen og fra vejen og tiltrækker 
sig opmærksomhed.

Koncerter/Filmaften/Forsamlinger

Den nye pavillon i Frihavnen kan rumme mange 
forskellige aktiviteter fra koncerter til børneteat-
er.
Om aftenen kan der spændes lærred ud til 
udendørs biograf og hvis man skal have læ til 
bryllupsreceptionen er der fl eksible afskærm-
ninger.

Inderhavnen

Den midterste del af havnen er tæt og hyggelig 
med små skæve rum og fi ne gamle bygninger.
Det er her lystsejlerne og fuglekiggerne mødes 
med sommmerhusgæster og øboere på 
markedspladsen, til aftenfi lm eller bare for at 
spise en is og stikke tæerne i vandet.

Fiskerihavnen

En del af havnen er overvejende tilegnet fi sk-
erne.
Der er i øjeblikket kun et par deltidsfi skere, men 
med mere aktivitet på havnen generelt, et muligt 
røgeri og en fi skerestaurant i sommersæsonen, 
er der basis for at fl ere kan leve af fi skeriet.
Der er desuden planer om at etablere et dam-
brug udfor Sejerø, som kan skabe fl ere arbejd-
spladser på havnen.
Fiskeriet er vigtigt for havnen, da det betyder 
meget at nogen har deres daglige virke der.
Det prioriteres at renovere fi skernes bygninger i 
nødvendigt omfang.

Markedsplads

I forlængelse af Ø-lokalet etableres en marked-
splads med mulighed for at have boder, hvor 
der kan sælges hjemmeproducerede varer fra 
Sejerø.
Det er en fast struktur hvorpå der nemt kan eta-
bleres overdækning og boder.
Reference: Markedsdag i Nykøbing

Bødehuset

Sidste hus på gaden i Frihavnen er disponibelt 
og kan renoveres, så der i højsæsonenen kan 
være fi skerestaurant og og det i øvrigt kan fun-
gere som udlejningslokale til fødselsdage, bryl-
lupper mv.
Med fi n kontakt til den hyggelige inderhavn og 
fl ot udsigt over havet har bygningen en god 
placering som forsamlingshus.

‘Til vands’

Inderhavnen er lille og hyggelig og der er ba-
sis for en tæt sammenhæng med vandet og på 
tværs af vandet.
Det er her den fl ydende fi skerestaurant, kaffe-
kutteren og tømmerfl åderne lægger til
Reference: Fiskesalg på Gl. Strand.

Midlertidighed

Kodeordet er fl eksibel brug af havnen og bygni-
gerne på den.
Bygninger der om vinteren er lager eller lign. 
kan i sommersæsonen åbnes med en udadv-
endt funktion og i højsæsonen foldes ud ved 
særlige begivenheder.
Reference: Rullende udklaps-cafe.
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FÆRGEHAVNEN_Område 3
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AXONOMETRI
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Infopavillon

Det første man ser er en infopavillon med 
tilhørende cykelskur, hvor aktiviteter på 
havnen og resten af øen beskrives.
Der er allerede en overdækning til cykler, 
men det nye skur er lukket så man kan lade 
cyklen stå til næste besøg, også om vin-
teren.
Infopavillon må gerne i sig selv tiltrække 
noget opmærksom hed og fungere som et 
pejlemærke.

Beplantning

Ved at beplante arealet øst for Færgehavnen 
opleves Færgehavnen ikke så stor og 
træerne medvirker til at afgrænse havnens 
område.

Cykeludlejning

Der skal selvfølgelig være en cykeludlejning 
på havnen, så man som turist let kan komme 
omkring på øen også uden bil.
Cykeludlejningen placeres tæt ved landgan-
gen fra færgen i det eksisterende lager, der 
ombygges, så det er muligt at se ud i havnen 
under halvtaget.
Havnen gøres altså mere synlig og lettere 
tilgængelig.

Infrastruktur

‘Opløbet’ til færgen omdistribueres og det 
giver plads til både et nyt lager, som placeres 
i forbindelse med tung trafi k, og en række 
ekstra parkeringspladser ved havnekontoret.
Herved skabes en bedre forbindelse til 
resten af havnen, der gøres synlig og 
tilgængelig, også til fods og på cykel.

*Det første møde’

Færgehavnen er for de fl estes vedkom-
mende det første man møder på Sejerø.
Tendensen er nu at man herfra skynder sig 
videre mod sin destination på øen.
Det skyldes bl.a. at man faktisk ikke fornem-
mer resten af havnen.
Desuden ledes man som fodgænger hurtigt 
væk fra havnen af et fortorv, der ender blind 
ved parkeringspladsen.

Havnepromenade

Som en del af havnepromenaden anvises 
en vej for fodgængere, der leder videre mod 
havnen.
Forløbet markeres udover med nye byg-
ninger og pejlemærker med fl ag, belægn-
ingsskift, bemaling af asfalt osv.
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HAVNEN
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“Hytter på Hjul”

Med mulighed for at fl ytte hytterne rundt til 
udvalgte steder på sejerø, der er interes-
sante for lystfi skere og fuglekiggere, er det 
et spændende alternativ til den traditionelle 
campingplads. 
På en uge kan man nå at bo 3-4 forskellige 
steder på øen.

Sauna 

Vinterbadstue med formålet at forlænge 
kajak- og badesæsonen.

Får

Ind imellem beplantningen etableres græsn-
ingsarealer til får. Det giver nem vedligehold 
af græsplæne samt liv og  mulig forretning for 
landmand.

Beplantning

Skoven ved havnen har til formål at gøre den 
store åbne fl ade ved ankomsten til Sejerø 
mere intim og velegnet for ophold.
Ved at beplante stedet opgraders desuden  
stranden, nu også med sauna og kajakklub.

Kajakklub

Mulighed for opbevaring af kajakker øboere 
og sommerhusejere, der ønsker et fællesskab 
om sejleriet, samt udlejning af kajakker til 
gæster og turister.

Lystfi skere

Overnatning og samlingssted for lystfi skere, 
der tiltrækkes af Sejerøs unikke kyststrækn-
ing og fi ne muligheder for at få en havørred 
på krogen.

Fuglekiggere

Overnatning og samlingssted for fuglekig-
gere, der tiltrækkes af Sejerøs unikke fugle-
liv, hvor sjældne arter som tejsten holder til.

Kystnaturlejrplads

Etablering af naturlejrplads på plænen mel-
lem færgehavnen og stranden.
Det giver en synlig aktivitet ved ankomsten til 
Sejerø og bidrager til livet til havnen.
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