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Forord 

I en tid, hvor der rundt omkring i landet planl~gges og byg

ges utallige lystbadehavne; kan det vel have interesse for de 

implicerede personer - hvadenten disse er sejlsportsfolk, tek- 

nikere, politikere eller private erhvervsdriven~e - at stifte 

bekendtskab med mange forskellige havneplaner. 

I denne bulletin gengives derfor to forslag til st~rre lyst

badehavne i Aalborg. Forslagene er direkte gengivet fra en i 

somrneren 1974 publiceret rapport udarbejdet af det i 1971 af 

Aalborg komrnune nedsatte arbejdsudvalg, der bl.a. havde til 

opgave at udarbejde skitseprojekt med tilh~rende overslag for 
~ 

en eller flere lystbadehavne og/eller marinaer i kommunen. 

De to projekter kunne maske synes lidt specielle, idet de er 

baseret pa udnyttelse af dels en fyldlosseplads dels nogle 

lergrave. Imidlertid finder man mange steder bade losseplad

ser og grave t~t ved vandet, sa forholdene er vel ikke alt 

for specielle. Bortset herfra kan de udarbejdede havneplaner 

forhabentlig have interesse i sig selv. 
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REDEG~RELSE FOR SKITSEPROJEKT TIL EN 

MARINA VED SKYDEBANEVEJ 
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1. Indledning 

N~rv~rende skitseprojekt omhandler et forslag til en Marina 

med 550 badepladser plaeeret i omradet, som begr~nses af vej

en til Egholmf~rgen, Skydebanevej, Aalborg kornrnunes slarnbed

areal og fabriken Norden. 

Ved en Marina forstas her et omrade, der ikke blot indehol

der en veludbygget lystbadehavn, men ogsa rekreative kvali

teter og faeiliteter som virker tiltr~kkende pa ikke-bad

sports interesserede. 

2. ornradet 

Det aktuelle ornrade har to kvaliteter. 

Den ene er sarnrnenh~ngen med Strandparken (friluftsbad, eam

pingplads, minigolf) og V~ddel~bsbanen, hvilket afgjort kan 

forst~rke hele omradets rekreative v~rdi. Den anden er den 

n~re beliggenhed ved byeentret, et forhold som is~r i turist

m~ssig henseende har stor betydning. 

Hermed h~rer kvaliteten ud fra et marinam~ssigt synspunkt 

imidlertid ogsa op. 

Det tilgr~nsende farvand giver kun mulighed for sejlads i en 

sn~ver sejlrende. F.eks. er n~rmeste mulighed for at etablere 

kapsejladsbaner Gj~l bredning. 

Bundforholdene er fra naturens hand darlige, idet der over en 

"b~redygtig" bund er dyndaflejringer. Ydermere fungerer omra

det som losseplads, hvorved dyndet er blevet overlejret med 

fyld af meget blandet karakter vekslende fra almindeligt 

skrarnrnel, kridtfyld, lerjordfyld til mur-, beton- og asfalt

bel~gningsbrokker. Dyndlagets tykkelse tiltager forholdsvis 

j~vnt fra ea. 0,5 m mod syd ved Skydebanevej til ea. 8-9 m 

ved omradets nordre begr~nsning mod Limfjorden, jfr. i~vrigt 

de pa tegn. nr. 1 angivne sonderinger og lagf~lgeboringer. Pa 

sarnrne tegning er opfyldningsgr~nsen pr. ultimo 1971 indtegnet 

med svag streg. Det ses, at opfyldningen, som er f~rt til ko

te ea. +1,6 m, kun efterlader et relativt lille vandomrade 

bag de to brede fyldd~kv~rker (moler} . 
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Det opfyldte omrade er flat og i sig selv ber~vet al sk~n

hed. Det samme kan til dels siges om omgivelserne, der i no

gen grad domineres af de lidet charmerende bygninger - i 

Strandparken, pa vreddel~bsbanen og pa fabriken Nordens areal. 

3. Marinaens badunderlag og etapeopdeling 

En marina med dertil h~rende faciliteter kan nreppe have et 

badunderlag pa mindre end 500-600 bade, hvis marinaens virk

somheder (restaurant, skibshandel m.v.) skal vrere rentable og 

investeringen pr. liggeplads rimelig. Til sammenligning skal 

nrevnes, at den eksisterende lystbadehavn i Aalborg (Vestre 

badehavn) har ea. 340 liggepladser. 

Selv om omradets totale st~rrelse pa ea. 24 ha (incl. vand

areal) muligg~r en marina med ea. 1100 liggepladser, er det 

foreliggende skitseprojekt baseret pa 550 liggepladser. Dette 

skyldes, at der selv for at tilvejebringe et vandareal til 

dette forholdsvis lille antal bade ma fjernes en relativ stor 

del af den udlagte fyld. En yderligere udvidelse af vandare

alet med ea. 200 liggepladser til ialt ea. 750 liggepladser 

er med den foreslaede plan muligt, men omkostningerne til op

gravning og bortk~rsel af fyld vil belaste enhedsprisen pr. 

liggeplads med ea. 2-3.000 kr. 

Sammenholdes det foreslaede liggepladsantal pa 550 med den 

opstillede prognose, ses det (jfr. afsnit 4), at marinaen vil 

kunne drekke behovet ea. 6 ar frem i tiden til omkring ar 1978. 

Denne betragtning er baseret pa, at badene i N~rresundby ba

dehavn kan fa liggeplads pa N~rresundbysiden, samt at det til 

dato udrekkede behov for badepladser f~r eller siden skal drek

kes ved liggepladser i marinaen. En evt. hurtig og permanent 

udbygning af Nr. Uttrup lergrav til lystbadehavn kan rendre de 

anf~rte arstal. 

Regnes med en yderligere udvidelse af marinaen til de omtalte 

750 liggepladser, vil behovet antagelig vrere drekket til og 

med ar 1980. 

De 550 liggepladser foreslas etableret i 2 etaper. Den f~rste 

etape skal indeholde ea. 350 liggepladser, hvilket if~lge den 
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udarbejdede prognose vil d~kke behovet i ea. 3 ar. Den anden 

etape vil derefter indeholde ea. 200 liggepladser svarende 

til ea. 2-3 ars behov. 

En opdeling af de 550 liggepladser i flere etaper synes ikke 

rirneligt i relation til det estirnerede liggepladsbehov og vil 

antagelig ogsa f~re til en projektfordyrelse. (Sorn det sene

re orntales, vil det antagelig v~re ~konornisk rigtigt, at fore

tage uddybningsarbejdet svarende til alle 550 liggepladser 

allerede under 1. etape). 

Badtypefordelingen under 1. og 2. etape frerngar af skernaet i 

afsnit 4. 

4. Prognose for badunderlag og badtypefordeling 

Der henvises til den udsendte rapport fra s~sportsudvalget, 

hvilken ikke helt er i overenssternrnelse rned nedenstaende prog

nose (skyldes at n~rv~rende projekt er udarbejdet f~r endelig 

rapport fra s~sportsudvalget forela) . Afvigelserne rnedf~rer 

dog ingen ~ndringer i det udarbejdede projektforslag. 

4.1 Prognosegrundlag og etapefordeling for bade sorn kr~ver 

liggeplads. 

1. etape Ud~kket behov i 1972 100 liggepladser 

D~kning af behov i 3 0 ea. ar 
(til og rned 1975) 250 11 

350 liggepladser 

2 . et ape D~kning af behov i ea. 2-3 
0 ar (til og rned 1978) 200 11 

550 liggepladser 
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4.2 Fordeling af bade som krcl!ver liggeplads 

St~rste dim. stK~n~al stk. I 
Typeangivelse L B D % 1 1. etape i 2. etape I oa 

! i 
I I Dagbade,junior ~velsesbade I 

og sma kahytsbade 6,0 2,0 1,0 I 15% ! 52 30 li I ' 

II I Minihavkrydsere ! 
: ; og rnindre I 

I ! 
1 turbade j 15% : I ' 7,0 2,4 1,3 53 30 ' i i I 

III I Mellemstore havkrydsere 
I 

I ! ! 
' 

15% ! 
' I 

I og familiebade ' 9,0 3,0 1,6 I 52 
i 

30 ! I 

I I I I i ' 

I ' I I I 
! 
' 

IV I Store havkrydsere i 12· 0 3,5 l 2,0 3% . 10 ' 6 i 
: I ' l ! 

' 
1 Motorjoller i i ' 

. 
I og rnindre I 

i 
I 

· rnotorbade 5,0 2,0 1 0,6 15% 53 I 30 i 
: i 

I I I ' 
I I j 

II Week-end rnotorbade 7,0 2,5 I 0,8 20% : 70 l 40 I 
! 

I I 
III l Mellernstore motor bade 8,5 3,0 1,0 15% 53 30 J 

IV 
I 
I 

14,0 4,0 1,5 2% 7 ! 4 1 Motoryachts 
I 

4.3 Jolleopstillingspladser 1. og 

5. Planl~sningens hoveddispositioner 

Der henvises til tegn. nr. 1. 

2. 

100% 350 200 

et ape 150 stk. 

Skal marinaen tjene andet formal end blot at give liggeplads 

for et antal lystbade, ma den i sig selv g~res til et smukt 

rekreativt ornrade (jfr. bemcl!rkningerne sidst i afsnit 2), hvor 

det er spcl!ndende at ga rundt, og hvor der jCEvnt fordelt over 

ornradet er forskellige aktiviteter og muligheder for oplevel-

ser. 

Denne rnalsCEtning rnedf~rer en spredning af bygninger og befcl!

stede arealer over omradet, selv orn en funderingsrncl!ssig vur

dering ville rnedf~re en koncentration i omradets sydlige del 

langs Skydebanevej. 

l 
I 
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Denne spredning ma - pa trods af en omend begr~nset projekt

fordyrelse - anses for n~dvendig, safremt marinatanken skal 

f~res ud i livet pa det omhandlede areal. 

Marinaens faciliteter (jfr. redeg~relserne fra arbejdsgrup

perne G og H) er placeringsm~ssigt delt i f~lgende 6 hoved

grupper. 

1. Sejlbadsklub med tilh~rende liggepladser, standpladser, 

bilparkering, rampe til rigningsbro, masteskur og jolle

afdeling. 

2. Motorbadsklub med tilh~rende liggepladser, standpladser, 

bilparkering, trailerparkering og rampe. 

3. F~llesfaciliteter som havnekontor, turistinformation, 

provianteringsforretning, skibshandel, quickvask, bad- og 

·toilethus, restaurant, cafeteria, bar, legeplads, hotel 

med tilh~rende parkering m.v. 

4. Gr~nne omrader og promenader. 

5. Vinterstandplads for ikke hjemmeh~rende bade (f.eks. ba

de med liggeplads i fremtidig lystbadehavn i N~rresundby) . 

6. Servicevirksomheder som v~rft, maskinv~rksted, badesalg, 

m.v. samt evt. badudlejningsterminal. 

Grupperne 1, 2, 3 og 4, som er de prim~re, er alle placeret 

i n~r tilknytning til selve havnebassinet. Sejlklub m.v. langs 

bassinets ~stside, motorbadsklub m.v. ved bassinets vestlige 

del, f~llesfaciliteterne langs bassinets sydlige del og ende

lig er promenaderne f~rt rundt langs havnebassinets sider frem 

til molerne (d~kv~rkerne), som grundet deres store bredde 

(15-20 m) er s~rdeles velegnede som gr~nne rekreative omrader. 

I den syd~stlige del af marinaomradet anl~gges i forbindelse 

med Strandparken et gr~nt omrade med en gangsti, som forbinder 

promenaden med Strandparkens gennerngaende gangsti. 

F~llesfaciliteterne er pa n~vnte made placeret centralt i ma

rinaen, pa det funderingsm~ssigt bedste sted og i~vrigt t~t 

ved Skydebanevej, som giver trafikforbindelsen til centrum. 



De to sidstncevnte forhold har iscer betydning i relation til 

det foreslaede hotel, der b~r opf~res som fleretages byggeri 

bade for at opna udsigt fra vcerelserne og for at give det 

flade marinaomrade et "vartegn". 
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Gruppe 5, vinterstandplads for ikke hjemmeh~rende bade, pla

ceres lcengst mod nord~st i umiddelbar forbindelse med sejl

klubbens standpladser, saledes at rampe, tilrigningsbro, ma

stekran og masteskur kan benyttes ogsa til disse bade. Stand

pladsen foreslas udlagt som gr~nt omrade med grces pa stabilt 

grusunderlag. 

Gruppe 6, servicevirksomheder placeres i omradets vestlige 

del, i~vrigt det eneste sted, hvor der kan skabes flere 

liggepladser, ved udbygning af havnebassinet. I hvilket cm

fang omradet skal anvendes til servicevirksomheder eller til 

liggepladser er uvist pa nuvcerende tidspunkt. 

Den i afsnit 3 og 4 omtalte etapevise udbygning er indpasset 

i projektet pa en sadan made, at 1. etape realiseres ved alene 

at bygge de i gruppe 1 ncevnte faciliteter. Herudover ma selve 

havnebassinet og molerne selvsagt vcere etableret. 

6. Retningslinier for konstruktionsudformninger 

Grundet de i det foregaende omtalte ret darlige funderingsfor

hold, optrceder der vcesentlige scetninger (bade differens- og 

jcevnt fordelte scetninger) i hele omradet. Scetningerne er 

mindst (ubetydelige) ved Skydebanevej og vokser kraftigt jo 

lcengere nord over man kommer i overensstemmelse med, at dynd

aflejringernes mcegtighed tiltager mod nord. I st~rstedelen af 

omradet ligger den tilk~rte fyld sa at sige og "sv~mmer" i de 

dyndede aflejringer. 

6.1 Bygninger og r~rledninger. 

Disse forhold medf~rer, at alle bygninger (bortset fra 

smaskure o.lign.) skal pcelefunderes. Klubhuse med fcelles 

vcerksteder, masteskur, butikker m.v. kan med fordel ud

f~res som let byggeri. 

R~rledningerne skal udf~res saledes, at store differens

scetninger i jorden ikke medf~rer beskadigelse af r~reDe. 
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6.2 Bel~gninger. 

Faste bel~gninger b~r i f~rste omgang kun etableres i om

radets sydlige del; de ~vrige steder ma man de f~rste ar 

n~jes med fleksible og let oprettelige bel~gninger, f.eks. 

stabilt grus m. perlegrust~ppe. Nar s~tningsproblemet er 

overstaet, kan der udf~res faste bel~gninger. 

6.3 Badebroer. 

Badebroerne skal konstruktivt v~re adskilt fra landomra

derne. Forbindelsen kan f.eks. besta af en h~ngslet bro

d~ksektion,som tillad~r indbyrdes bev~gelse mellem bro 

og land. Badebroer kan ikke anbringes t~t ved de opfyld

t~ moler, idet der fier foregar store bev~gelser i dynd

aflejringerne som f~lge af fyldens nedtrykning,jfr. 

tegn. nr. 2. Bev~gelserne vil for~ges v~sentligt ved 

uddybning t~t ved molefoden. 

6.4 Molerne. 

Den store molebredde muligg~r, at moleskraningerne for

bliver ubeskyttede. Da molerne imidlertid t~nkes anvendt 

som gr~nne rekreative omrader, er det bade af ~stetiske 

og sikkerhedsm~ssige grunde n~dvendigt at sikre skranin

gerne med en fleksibel beskyttelse, som ikke ~del~gges 

af store bev~gelser i fylden. For stenst~rrelserne er 

is - og ikke b~lgepavirkningerne-dimensionsgivende. 

(Sikring af molesiderne med lodrette indfatningsv~gge 

er u~konomisk). 

6.5 Havnebassinets begr~nsninger. 

Af hensyn til bedst mulig b~lgero i bassinet udf~res be

gr~nsningerne som energiabsorberende, ikke reflekterende 

skraninger. Stenskraninger er velegnede, idet der g~lder 

samme betragtninger som anf~rt i afsnit 6.4. 

7. Vandbygningskonstruktionerne 

7.1 Havnebassinet. 

Om vandstande kan oplyses f~lgende: 

Ekstreme vandstande i perioden 1944-1970 er +1,27 m og 

-0,80 m. 
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Vandstande, som optr~der med en hyppighed af ea. 1 gang 

om aret, er ea. +1,0 m og -0,5 m. 

Sidstn~vnte vandstande er lagt til grund for fasts~ttel

se af h~jder og dybder i projektet. 

Sammenholdes disse vandstandsvariationer med de i afsnit 

4 anf~rte dybgange pa badene, ses det, at havnebassinets 

bundkoter skal ligge i intervallet fra -3,0 m til -2,0 m, 

jfr. tegn. nr. 1. 

Uddybningen skal foretages med spandk~demaskine eller 

lignende. Pa grund af den store m~ngde kan den opgravede 

dyndede jord ikke durnpes i sejlrenden, men ma sejles til 

Vester Hassing, hvor det kan pumpes i land pa fyldlosse

pladsen. I bassinets sydlige og vestlige del skal fjer

nes en del af den tilk~rte fyld. Dette foretages antage

lig lettest med gravemaskiner og frontl~ssere. Fylden 

kan dumpes pa marinaarealets vestlige del (forudsat at 

man ikke regner med en senere bassinudvidelse mod vest, 

jfr. bem~rkningerne i afsnit 3}. 

For at skaffe tilstr~kkelig b~lgero i bassinet, rna de op

fyldte moler forl~nges. Den pa tegn. nr. 1 viste 40 m 

brede havnemunding er s~gt orienteret saledes, at b~lge

roen ved de markerede liggepladser er acceptabel, d.v.s. 

at middelb~lgeh~jden ikke overstiger ea. 10 cm (max. 

b~lgeh~jde 30cml. For at sikre en optimal l~sning pa 

b~lgeroproblemet, b~r der udf~res rnodelfors~g, idet teo

retiske beregninger ikke med tilstr~kkelig n~jagtighed 

kan forudsige, hvorledes b~lgeforholdene vil blive. 

Ved molernes detailudformning b~r der endvidere tages 

hensyn til vandudskiftningen i bassinet. I denne forbin

delse kan udformningen af de pa tegningen viste to gen

nemstr~mningskanaler varieres. Dette forhold kan ogsa 

unders~ges ved modelfors~g. 

Moler og molehoveder. 

Molekonstruktionen fremgar af tegning nr. 2. De pa tegn. 

nr. 1 viste forl~ngelser af de allerede opfyldte moler 

kan enten, som tegningen viser, udf~res som smalle ( 5 m 

bred kronel fyldmoler af samme konstruktion som de brede 

moler, eller som lette d~kv~rker med skrastillet front 
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(af hensyn til isen), st~ttet af p~lev~rk. Der er i det 

foreliggende skitseprojekt ikke taget stilling til, hvil

ken konstruktionstype der er mest fordelagtig. ·-

Molehovederne kan enten udf~res som traditionelle bag

fyldte konstruktioner med lodrette indfatninger eller -

safremt moleforl~ngelserne udf~res som lette d~kv~rker -

blot som en p~legruppe. 

7.3 Havnebassinets indfatningsskraninger. 

Skraningerne udf~res som grabstenskastninger pa filter

v~v, jfr. tegn. nr. 3. 

7.4 Badebroer. 

Som det fremgar af tegningerne nr. 2 og 3 foreslas bra

erne udf~rt med en totalbredde pa 3,0 m og l~ngder vari

erende fra 45 m til 160 m. Brod~kskoten er +1,1 m og 

topkoten pa p~lene +1,4 m, hvilket er fastsat saledes, 

at brod~kket kun yderst sj~ldent (ea. 1 gang hvert 3 ar) 

ber~res af vandspejlet, medens p~letoppene formentlig 

aldrig ber~res. 

De relativt darlige bundforhold sarnt ~nsket om mindst 

mulige ispavirkninger leder til en brokonstruktion med 

fa p~le. Den valgte p~leafstand pa ea. 5,5 m tilgodeser 

disse forhold samtidig med, at brooverbygningen kan op

bygges af almindeligt impr~gneret fyr i rimelige stan

darddimensioner. P~lene er af rundt (ikke savskaret) 

greenheart, som er prisbilligt i forhold til dets styrke 

og holdbarhed (angribes ikke af p~leorm og p~lekrebs). 

For at redueere l~ftekr~fterne fra isen er alle p~le lod

p~le, ligesom krydst~nger og fenderlister er undgaet. 

Sidstn~vnte kan dog evt. kornrne pa tale ved anl~gsbroerne 

for de mindre bade (med lille fribord) . 

Skulle isen l~fte dele af broerne, kan disse efterrarnrnes 

uden at overbygningen demonteres, idet lodp~lene er f~rt 

op over brod~kket, og forbindelsen mellem brod~k og p~le 

ikke er momentstiv. 

Den inderste brod~ksektion er i den ene ende h~ngslet 

til den ~vrige bro ved hj~lp af vandrette bolte; den an

den ende hviler l~st pa et lille betonlandf~ste ved kan-
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For at give en kontinuerlig fort~jningsmulighed, er bro

erne i begge sider forsynet med gennemgaende galv. sv<Ere 

gevindr~r, som pr. ea. 1,0 m er opklodset og fastgjort 

til siden af det langsgaende t~mmer ved brod<Ekkets kant. 

En plaeering ovenpa brod<Ekket ville genere ombord og 

ilandstigningen. Safremt det findes bekvemt, kan p<Ele

hovederne selvsagt ogsa bruges som pullerter. 

Ledninger for vand og el kan f~res frem under brod<Ekket. 

Lysmaster fastg~res til greenheartp<Elehovederne. Anga

ende omfanget af installationer, henvises til arbejds

gruppe G's rapport. 

Ved svajebassinet er plaeeret to ea. 5-6 m brede broer. 

Den ene skal tjene som kombineret liggeplads- og br<End

stofudleveringsbro, den anden som kombineret liggeplads 

og g<Estebro for store bade (evt. anl~bsbro for turistba

de). Brokonstruktionen kan i prineippet V<Ere lig den, som 

anvendes ved de 3 m brede broer, blot udf~res konstruk

tionen med 3 r<Ekker p<Ele i stedet for 2 r<Ekker. 

Problemerne i forbindelse med br<Endstofudleveringen er 

ikke unders~gt til bunds, men det antages, at man med 

fordel kan klare bade opbevarings- og brandfareproble

merne ved at fort~je en udleveringsponton med indbygge

de tanke til p<Elebroen. Brobredden kan herved redueeres 

til 3 m. En anden mulighed er, at fort~je br<Endstofpon

tonen til due d'alber plaeeret i nogen afstand fra ligge

pladsbroen. Rent brandteknisk er denne l~sning vel at 

foretr<Ekke. 

7.5 Ramper. 

Om rampernes brug skal anf~res f~lgende: 

Den lange rampe i havnens ~stside anvendes til k~lbade 

(sejlbadel og store motorbade (klasse M IV). I tilf<Elde 

af stor b~lgeuro ved jollerampen i Limfjorden, kan ram

pen ogsa anvendes til s~s<Etning og optagning af joller. 

Rampen i det sydvestlige bassinhj~rne anvendes til op

tagning og s~s<Etning af havnens ~vrige motorbade samt til 

trailerbade. 
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Optagning og s~s~tning foregar for alle badtypers ved

kommende ved hj~lp af gummihjulsvogne, idet de~~e er for

uds~tningen for, at samme landareal kan benyttes til bil

parkering og vinterstandplads for badene. 

8. Landarealernes bef~stelse 

8.1 Promenader 

Fylden afrettes med jord og komprimeres; evt. udskiftes 

darlige partier i ~vre del af fylden. Der udl~gges 15-

20 cm stabilt grus, som efter komprimeringen d~kkes med 

3 cm perlegrus. 

Langs promenadens kant mod havnebassinet anbringes be

tonkantsten, sat i cementstabiliseret grus. Der s~rges 

for afvanding ved rigelig overfladefald mod havnebassinet. 

Promenadens overfladekote er ea. +1,5 m. 

Safremt det ~nskes, kan promenaden senere bel~gges med 

f.eks. SF-sten, betonfliser eller asfalt. 

Butikstorvet kan udf~res som promenaden, blot ma der her 

udf~res br~nde til overfladeafvanding. 

8.2 Bilparkering og standpladser for bade. 

Udf~res i princippet som butikstorv, blot ma tykkelsen 

af det stabile gruslag v~re ea. 30 cm. 

9. Marinaens arealfordeling 
Parkerings- og standpladsareal 33.400 m2 

Jolleparkering 3.100 
Tilrigningsplads ved masteskur 1.300 
Sejlklubareal 4.100 
Motorbadsklubareal 4.300 
Fordelingsveje 7.000 
Promenade 6.000 
Butikstorv incl.bygninger med bar og cafeteria 6.000 
Hotelomrade incl. hotelparkering 12.000 
Gr~nne omrader incl. moler(~ eksist.gr~nne omrader)26.000 
Eksisterende gr~nne omrader 14.000 
Disponible arealer (13.000 + 44.000) 58.800 

176.000 m2 

Vandareal i f~rdig havn 69.000 " 

245.000 ~ 2 



10. Prisoverslag (priser er excl. moms) 

1. Etablering af havnebassin 

Opgravning og bortk~rsel af blandet fyld 
31000 m3 a kr. 10,-

Uddybning af oprindelig bund med spandk~de
maskine, incl. transport til Vester Hassing 
116.000 m3 a kr. 14,-
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kr. 310.000 

11 1.620.000 

kr. 1.930.000 

2. Moler 

Molehoveder incl. fyr, 2 stk. a ea. 
kr. 90.000 kr. 180.000 

S~stensskraninger 

Skraningsafretning, 
4.500 m2 a kr. 10,00 

Filterv~v, 4.500 m 2 a kr. 10,

Ral, 900 m3 a kr. 80,-

S~sten, 2.500 m3 a kr. 95,-

4.500 m2 a kr. 92,-

11 

11 

11 

11 

45.000 

45.000 

72.000 

247.000 

kr. 369.000 

Grabstensskraninger (incl.gennemstr~mningskanaler) 

Skraningsafretning, 
4.100 m2 a kr. 8,-

Filterv~v, 4.100 m2 a kr. 8,

Ral, 800 m3 a kr. 80,

Grabsten, 1.600 m3 a kr. 85,-

4.100 m2 a kr. 65,-

kr. 
11 

11 

11 

kr. 

33.000 

33.000 

64.000 

136.000 

266.000 

Planering og tilsaning af molekrone samt areal 

nord for jollestandplads 

9.000 m2 a kr. 10,- kr. 90.000 kr. 

3. Etablering af s~stensskraninger ved bolv~rksruin mod 

Limfjorden 

2.500 m2 a kr. 92,- kr. 230.000 kr. 

945.000 

230 . 000 



4 . Grabstensskraninger langs promenaden 

7.000 m2 a kr. 65,- kr. 

5. Badebroer 

1165 lb m bro (3 m bred) 
a ea. kr. 850,- kr. 992.000 

105 lb m bro (6 m bred) 
a ea. kr. 1.400,-

6 . Fort~jningsp~le (permanente) 

370 stk. ~ 25 cm a kr. 600,-

7. Tilrigningsbro m. mastekran 

8 . Ramper, 3 stk. a henholdsvis 
kr. 80.000, 50.000 og 20.000 

9 . Bel~gning pa promenader 

11 148.000 

Jordregulering, udl~gning og komprimering 
af 15 cm stabil grus, 3 cm perlesten 

6.000 m2 a kr. 18,- (5+10+3 kr.) 

10 . Bel~gning pa jollestandplads (som pkt. 9) 

3.100 m2 a kr. 18,-

11 . Bel~gning pa standpladser og tilrigningsplads 

ved masteskur 

Jordregulering, udl~gning og komprimering 
af 30 cm stabilt grus, 3 cm perlesten 

34.700 m2 a kr. 27,- (5+19+3 kr.) 

12 . Installation af lys, el pa broer og standpladser 

(belyser samtidig promenaden) 

65 standere m. str~mudtag,incl.kabler 
a kr. 1.500,- ea. 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

-~ --

13. Installation af vand pa broer og standpladser ea. " 

14 . Fordelingsveje (kun den del som er n~dvendig for 

at komme til badstandpladserne) 

Bel~gning som under pkt. 11 

4.300 m2 a kr. 27,- kr. 116.000 

Belysning, ea. 11 15.000 

Bundunders~gelser, projektering og tilsyn 

Ialt, excl. rooms samt udgifter til bygninger, butikstorv, 
hotelparkering, gr~nne omrader ud over moler, for
delingsvej til hotel og butikker, modning af dispo-

11 

11 
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455.000 

1.140.000 

222.000 

45.000 

150.000 

108.000 

56.000 

938.000 

100.000 

150.000 

131.000 

500.000 

nible arealer kr. 7.200.000 

svarende til ea. kr. 13.100 pr. liggeplads i havnen. 
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I ovenstaende priser er regnet med ea. 5% ti1 uforudsee1igt . 

Aa1borg4 den .15.3. 1972 
I / ~ I· 
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REDEG0RELSE FOR SKITSEPROJEKT TIL EN 

LYSTBADEHAvN I NR . UTTRUP 



1. Indledning 

N~rv~rende skitseprojekt omhandler et forslag til en Marina 

i Nr. Uttrup med ea. 860 liggep1adser for motorbade og min

dre sej1bade (+ea. 13 g~stepladser). 
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Projektet er baseret pa udnyttelsen af tre tidligere lergrave 

til liggebassiner. 

Projektomradets udstr~kning og ejerforhold fremgar af bilag 

nr. 1. Plan1~sningen fremgar af tegn. nr. 1. 

2. Marinaens badunderlag og etapeopde1ing 

Marinaens p1aeering ~st for broerne og trafikhavnen medf~rer, 

at marinaen i hovedsagen b~r indrettes ti1 motorbade samt evt. 

et mindre antal sma sejlbade. I samme retning peger det for

hold, at der for indsejling til bassinerne skal etab1eres ud

dybede sejlrender, hvis bredde og vanddybde for~ges, safremt 

ogsa st~rre sej1bade skal kunne an1~be havnen. Projektet er 

derfor udf~rt med hovedv~gten pa motorbadsliggepladser. 

Det fremgar af arbejdsgruppe F's (arbejdsgruppe under s~sports

udvalget) prognose vedr~rende badepladser i Aalborg kommune, 

at der fremover vil v~re et behov for ea. 50 motorbadsligge

pladser om aret. Det ud~kkede behov for motorbadsliggep1adser 

pr. ultimo 1972 er sk~nsm~ssigt anslaet ti1 50 stk. p1adser. 

At de her anf~rte prognosetal afviger fra de i den endelige 

rapport fra s~sportsudva1get anf~rte tal skyldes, at n~rv~

rende projekt er udarbejdet f~r den ende1ige rapport. Afvi

gelserne medf~rer dog ingen ~ndringer i projektfors1aget. 

Fuldt udbygget vil rnarinaen sa1edes kunne d~kke behovet for 

motorbads1iggepladser i ea. 16 ar, d.v.s. ti1 og rned ar 1988. 

Projektet foreslas udbygget i 3 etaper svarende ti1 de tre 

lergrave, sa1edes at 1. etape bliver etablering af 380 bade

pladser i den sydlige lergrav (som i dag benyttes af Sundby

Hvorup sejlklub}, 2. etape etablering af 236 badepladser i 

nordligste lergrav og 3. etape etablering af 246 badepladser 

i den rnellemliggende lergrav. En yderligere etapeinddeling 

kan udm~rker t~nkes, idet man i hver af de tre n~vnte lergfave 

kan foretage en etapem~ssig etablering af liggepladserne (rned 

dertil h~rende bilparkerings- og badstandpladser i land) . 
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3 . Badtypefordeling 

Der er i projektet regnet med f~lgende fordeling af bade, som 

kr~ver liggeplads: 

St~rste dim. An tal 
Typeangivelse m % stk. 

M I Motorjoller og min- 30 258 dre motorbade 5,0 2,0 0,6 

M II Week-end motorbade 7,0 2,5 0,8 36 310 

M III Mellemstore motorb. 8,5 3,0 1,0 30 258 

M IV Motoryachts 14,0 4,0 1,5 4 34 

100% 860 

Det skal i denne forbindelse understreges, at en endog tem

melig stor forrykning af badeantallet pa de anf~rte fire bad

st~rrelser, eller erstatning af nogle motorbade med mindre 

sejlbade, ikke vil ~ndre projektets udformning . Dette skyldes 

bl.a., at den eksisterende vanddybde i lergravene er tilstr~k

kelig til selv de st~rste bade samt endvidere, at projektet 

giver mange muligheder for fort~jning af klasse M IV bade ved 

enderne af broer, hvis indbyrdes afstand kun er beregnet for 

klasse M II og M III bade. 

I projektet er der regnet med, at et st~rre men ukendt antal 

trailerbade vil benytte marinaen. I konsekvens af denne usik

kerhed indeholder projektet ud over det viste trailerbads

omrade (i den sydlige lergrav) mulighed for s~rdeles prisbil

lig etablering af yderligere tre velbeliggende trailerbads

ramper i forbindelse med de foreslaede parkeringspladser . Ud

bygningen af d i sse ramper kan let foretages efterhanden som 

behovet opstar. 

Hvad angar fordelingen af badtyperne pa de forskellige bas

siner, er der regnet med, at den sydligste lergrav (1 . etape} 

samt sejlrenden til denne indrettes til samtlige badtyper, 

hvorimod de to ~vrige lergrave med tilh~rende sejlrende kun 

dimensioneres til badtyperne M I, M II og M III. Ved den 

fuldt udbyggede marina vil der saledes v~re den meget begr~n

sede sortering, at alle bade i klasse M IV, d.v.s. ea. 34 stk . 

skal placeres i det sydlige bassin. 
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Med hensyn til sejlbade, vil den sydlige lergrav (1. etape) 

kunne anl~bes af sejlbade med f~lgende omtrentlige, maximale 

hoveddimensioner 9 x 3 x 1,6 m (L
0

a x B x D), idet brug af 

hj~lpemotor til tider vil v~re n~dvendig. Anvendelsen af ma

rinaen til permanente liggepladser for et stort antal sejl

bade ma dog anses for uhensigtsm~ssigt, jfr. bem~rkningerne 

i afsnit 2. 

Safremt der ikke anl~gges en marina vest for broerne f~r n~r

v~rende projekt, vil en midlertidig anvendelse af den sydlige 

lergrav til sejlbade v~re en n~rliggende l~sning. 

4 . Bundforhold 

Der er ikke udf~rt geotekniske bundunders~gelser i det aktu

elle landomrade. 

Pa Colas' areal er udf~rt boringer, som viser, at dyndede 

svage og st~rkt sarnrnentrykkelige ler- og siltaflejringer ind

til kote ea. -9 m overlejrer b~redygtige lag af sand og grus 

(postglaeialt eller evt. senglaeialt). 

Sonderinger i kystlinien ud for lergravene viser sarnrne lagop

bygning, blot er den "b~redygtige bund'' her beliggende i kote 

ea. -12 m. I selve lergravsomradet er der sa vidt vides ikke 

udf~rt geotekniske bundunders~gelser, men det er sandsynligt, 

at dybden til fast bund er aftagende nar man bev~ger sig fra 

kysten og ind over land. 

Om st~rrelsesordenen af s~tninger i omradet kan n~vnes, at 

beregninger i forbindelse med Colas anl~g viser, at en belast

ning af jorden med 2 t/m 2 (svarende til ea. 1 m's opfyldning) 

vil medf~re s~tninger af st~rrelsesordenen 0,5 m, som dog ud

vikles over en lang arr~kke (artier). 

If~lge oplysninger fra Nr. Uttrup sejlklub bestar bunden i 

lergravene af dyndet ler, som f.eks. skulle urnuligg~re anven

delse af betonblokke til forankring af pontonbroer. Bundkoten 

i gravene er ved en orienterende pejling fundet at variere 

mellem ea. -2,5 og -5,5 m. If~lge mundtligt udsagn skulle der 

imidlertid i sin tid v~re gravet ler til meget st~rre dybder . 

Disse dybe huller kan dog i forbindelse med gravningerne v~re 
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fyldt til igen, evt. har dynd i tidens l~b fyldt hullerne el

ler ogsa har den orienterende pejling v~ret for grov. En n~

jere bundunders~gelse kan afsl~re dette for projektets ud

formning v~sentlige forhold. 

I det lavvandede omrade, hvorigennem sejlrenderne til marina

en skal graves, bestar bunden af dyndede ler- og siltaflej

ringer. 

5. Planl~sningens hoveddispositioner 

Der henvises til tegn. nr ~ 1. 

Det valgte omrade fremtr~der i dag som en gr~n strandeng, hvor 

det frodige gr~s vokser ned til vandspejlet i de tre uregel

m~ssigt formede, men bl~dt rundede, vandfyldte lergrave. Alt 

i alt et p~nt omrade, hvis s~rpr~g b~r s~ges bevaret. Fabrik

ken Colas n~re beliggenhed vil kun i ringe grad forstyrre om

radets landlige pr~g(efter funktionen er fabrikken jo p~nt ud

formet), i s~rdeleshed safremt man planter en h~j bevoksning 

i eller n~r skellet mod fabrikken. 

Det ~stetiske grundlag for planl~sningen er saledes fasthol

delse af omradets nuv~rende karakter, hvilket i nogen grad kan 

g~res ved 

at bibeholde lergravenes form, 

at bibeholde (evt. restaurerel de gr~skl~dte skraninger 

mod vandarealerne, 

at skjule bilparkering- og badstandpladser bag bevoks

ninger, saledes at de ikke ses hverken fra bassinerne, 

fra promenade og stier eller fra Limfjorden. 

At ovenstaende samtidig giver en teknisk set tilfredsstillende 

og ~konomisk l~sning skyldes i f~rste omgang, at jordarbejde 

og skraningssikring reduceres til et minimum, et forhold som 

er af v~sentlig betydning, nar man arbejder i et omrade med 

darlige bundforhold. 

Det funktionsm~ssige grundlag for planen er f~lgende betragt

ninger. 

Der er ikke regnet med anl~g af hotel, motel, campingplads 

m.v. i selve marinaomradet. Sadanne anl~g kan om ~nskeligt 

f.eks. placeres pa det mod nord tilgr~nsende omrade i for-
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bindelse med en badudlejningsvirksomhed. 

I projektet er saledes kun medtaget de faciliteter, som 

traditionelt anses for n~dvendige for de sejlsportsud~ven

de og for folk, som ~nsker at spadsere en tur i marinaen. 

Marinaen indrettes til motorbade, men skal ogsa i nogen 

grad kunne anvendes til sejlbade. 

Der skal v~re kortest mulig afstand mellem bilparkerings

plads og badliggeplads. Pa vej fra bil til bad skal man 

ikke passere gennemgaende veje eller fordelingsveje. 

Bilparkeringspladserne anvendes - bortset fra et mindre 

antal vinterparkeringspladser - til badstandpladser. 

Standpladserne dimensioneres for 90% af de i marinaen lig

gende bade, idet det antages, at ea. 10% af badene pr. trai

ler transporteres til ejerens ejendom for vinteropbevaring. 

Der er her udelukkende regnet med motorbade og sma sejl

bade. Evt. st~rre sejlbade ma paregnes landsat i anden havn, 

idet det antagelig vil v~re u~konomisk at indrette en spe

cie! rampe for et lille antal sejlbade. 

Marinaens faciliteter (jfr. ovenstaende betragtninger samt re

deg~relserne fra arbejdsgrupperne G og H) kan deles i 6 hoved

grupper: 

1. Klub med tilh~rende liggepladser, standpladser-bilparke

ring, rampe, f~llesv~rksted, g~stebro. 

2. Trailerbadsrampe. 

3. Br~ndstofudlevering. 

4. F~llesfaciliteter som havnekontor (turistinformation), 

provianteringsforretning, skibshandel, bad- og toilethus, 

bar m.v. 

5. Gr~nne omrader. 

6. Servicevirksomheder som v~rft, maskinv~rksted, badesalg 

m.v. samt evt. badudlejningsvirksomhed. 

F~rste etape, som omfatter udnyttelsen af den sydligste ler

grav, indeholder de fern f~rste og prim~re hovedgrupper, idet 

det bem~rkes, at etapen indeholder mulighed for at rumme en 
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badudlejningsforretning. Denne skulle i givet fald placeres 

pa det gr~nne areal ved trailerbadpladsen, hvor man har gode 

tilk~rselsforhold samt let adgang til rampe og badebro. 

Badunderlaget ved f~rste etape anses for at v~re for lille 

til rentabel drift af v~rft og maskinv~rksted. 

Anden/tredie etape indeholder en dublering af f~rste etapes 

faciliteter pa n~r havnekontor, skibsprovianteringsforretning 

og skibshandel, som uden dublering kan betjene den fuldt ud

byggede marina, amend de far en nogen ucentral placering. (En 

placering pa nordvestsiden af sydligste lergrav er selvsagt 

mere central, men den vil for~ge gennemsnitsafstanden mellem 

bilparkering og badliggeplads, med mindre klubben med tilh~

rende v~rksted m.v. blev flyttet til sydvestsiden af lergra

ven. Funderingsm~ssigt ville en sadan flytning v~re en fordel, 

men klubbens placering ville bade v~re mindre charmerende og 

i det udbyggede projekt mindre central}. 

Anden/tredie etape indeholder forslag til placering af v~rft 

(og maskinv~rksted m.v) med tilh~rende bassin, idet den ud

byggede marina ma anses for at rurnrne tilstr~kkelig badunder

lag for en sadan virksomhed. Anden/tredie etape giver desuden 

pladsm~ssig mulighed for en st~rre badudlejningsvirksomhed. 

For at undga vejbroer i projektet, ma der som foreslaet etab

leres to sejlrender til Limfjorden. To "smalle" render har 

frem for en "bred" rende desuden de fordele, at trafikken bli

ver bedre fordelt, samt at kun den ene "smalle" rende beh~ver 

tilstr~kkelig vanddybde til de st~rste badtyper. I projektet 

er der saledes regnet med bundkoten -2,5 m i renden til syd

ligste lergrav mod bundkoten -2,0 m i renden til de to andre 

lergrave. Herved bliver belastningen pa de to render n~sten 

ens, idet den sydligste trafikeres af ea. 380 hjernrneh~rende 

bade (+ et ukendt antal trailerbadel og den nordligste tra

fikeres af ea. 482 hjernrneh~rende, men i gennemsnit "mindre" 

bade (+ et ukendt antal trailerbade). 

De to indsejlinger giver endvidere mulighed for at frembringe 

en naturlig vandudskiftning i bassinerne, safremt der etable

res genneml~b mellem de to sydligste lergrave. 
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Som det er markeret pa tegning nr. 1, er der planlagt en vej 

og en jernbanegennemf~ring i det sydvestlige hj~rne af det 

foreslaede marinaomrade. Uden i~vrigt at tage stiliing til 

disse linief~ringer skal det bem~rkes, at gennemf~relsen af 

vej og jernbane i meget h~j grad vil forringe mulighederne 

for et god marinaplan, idet marinaomradet i forvejen lider 

af mangel pa st~r.re sammenh~ngende landarealer. 

6. Retningslinier for konstruktionsudformninger 

Grundet de i det foregaende omtalte ret darlige funderingsfor

hold, vil der ved belastning af jorden optr~de v~sentlige s~t

ninger. S~tningsproblemet er antagelig st~rst, jo t~ttere pa 

kystlinien man befinder sig. 

6.1 Bygninger og r~rledninger. 

Disse forhold medf~rer, at alle bygninger (bortset fra 

smaskure o.lign.) skal p~lefunderes. Klubhuse med f~lles 

v~rksteder, masteskur, butikker m.v. kan med fordel ud

f~res som let byggeri. 

R~rledningerne skal udf~res saledes, at store differens

s~tninger i jorden ikke medf~rer beskadigelse af r~rene. 

6.2 Bel~gninger og opfyldninger. 

I de f~rste ar b~r man n~jes med fleksible og let opret

telige bel~gninger, f.eks. stabilt grus m. perlegrust~p

pe. Nar de v~sentligste s~tninger er overstaet, kan der 

udf~res faste bel~gninger. 

Opfyldning med jord begr~nses til lavest roulig h~jde. 

6.3 Badebroer, pontoner. 

Det kan pa grundlag af de foreliggende oplysninger om 

bundforhold og vanddybder ikke afg~res, oro det ~konomisk 

set vil v~re mest fordelagtigt at anvende faste p~lebro

er, pontonbroer forankret med p~le eller pontonbroer for

ahkret med ankre (blokkel. Alle de tre n~vnte konstruk

tionstyper synes pa forhand anvendelige. 

Anvendes faste broer b~r forbindelsen til landf~ste ske 

ved en h~ngslet d~ksektion. 
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6.4 Moler og kystsikringer. 

Etablering af egentlige meler kommer med de eksisterende 

naturgivne forhold ikke pa tale. Kystlinien mod Limfjor

den t~nkes bibeholdt i sin nuv~rende, naturlige form, som 

tilsyneladende er stabil. 

6.5 Havnebassinernes begr~nsninger. 

Begr~nsningerne udf~res billigst som naturlige, gr~sbe

voksede skraninger, forneden (lidt over D.V.} st~ttet af 

en mindre tr~spunsv~g. Skraningen forts~tter med noget 

redueeret h~jde ud i bassinet pa den anden side af spuns

v~ggen. En sadan v~g vil give nogen b~lgereflektion, hvil

ket dog sk~nnes uden betydning i omtalte bassiner, hvor 

de st~rste b~lger vil hidr~re fra k~lvand. 

7. Vandbygningskonstruktionerne 

7.1 Havnebassiner og sejlrender. 

Om vandstande kan oplyses f~lgende: 

Ekstreme vandstande i perioden 1944-1970 er +1,27 m og 

-0,80 m. 

Vandstande, so m optr~der med en hyppighed af ea. 1 gang 

om aret, er ea. +1,0 m og -0,5 m. 

Sidstn~vnte vandstande er lagt til grund fur fasts~ttel-

se a£ h~jder og dybder i projektet. 

Sammenholdes disse vandstandsvariationer med de i afsnit 

3 anf~rte dybgange pa badene, ses det, at havnebassiner

nes bundkoter skal ligge i intervallet -2,5 m til -2,0 m. 

Kun det sydligste bassin med tilh~rende sejlrende indret

tes for anl~b a£ de store badtyper (M IV samt evt. sejl

bade med indtil 1,6 m dybgang}, hvorfor bundkoten her 

skal v~re max. -2,5 m. I de to ~vrige bassiner med til

h~rende sejlrende er bundkoten -2,0 m tilstr~kkelig. 

If~lge den orienterende pejling skal der saledes ikke fo

retages uddybning i selve lergravene, men der ma regnes 

med mindre skraningsreguleringer, som dog kan foretages 

med maskine fra land. Af egentlige uddybninger bliver der 
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saledes kun tale orn de to sejlrender sarnt gennernsejlings

abningen rnellern de to nordligste bassiner. Uddybningsar-

bejdet skal udf~res rned skovlrnonteret rnaskine. __ _ 

Det opgravede rnateriale fra sejlrenderne kan l~gges op 

sorn "rnoler" lang den ene eller begge sider af sejlren

den. Dette indeb~rer f~lgende fordele: 

1. Mindre b~lgeuro i renden. 

2. Ingen tv~rgaende str~rn i renden. 

3. Mindre tilrnudring i renden. 

4. Bedre rnarkering af sejlrenden. 

5. Begr~nsning af forurening (tang rn.v.) 

hidr~rende fra Lirnfjorden. 

6. Mindre etableringsudgifter for renden. 

7. Mulighed for bedre vandudskiftning i bas

sinerne gennern valg af rnoleretning (fast

l~gges evt. ved rnodelfors~g). Det bern~r

kes, at punkterne 5 og 7 rnodarbejder hin

anden. 

Molerne vil give en vis indsn~vring af Lirnfjordens tv~r

profil. 

Da rn~ngden af opgravet rnateriale aftager, nar den natur

lige dybde vokser, vil rnolernes l~ngde irnidlertid blive 

noget rnindre end sejlrendernes, og det sk~nnes derfor, 

at indsn~vringen ikke rnedf~rer gener. 

Den begr~nsede rnolel~ngde rnedf~rer, at sejlrendernes ende 

rna afrn~rkes rned flydende eller faststaende rn~rker. 

Bortset fra rnoleenderne, sorn vil v~re s~rligt udsatte for 

str~rnerosion, k~lvandsb~lger og ispavirkning, t~nkes rno

lerne kun opbygget af det opgravede rnateriale (uden skra

ningssikring). En rnindre sejlrende efter dette princip er 

for ~jeblikket etableret ved sydligste lergrav, og erfa

ringerne herfra kan derfor danne grundlag for en n~jere 

vurdering af konstruktionen. 

7.2 Havnebassinernes indfatningsskraninger. 

Der henvises til afsnit 6.5. 

7.3 Badebroer, pontoner. 

Der henvises til bern~rkningerne i afsnit 6.3, idet det 
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bem~rkes, at den i "Skitseprojekt vedr. marina ved Sky

debanevej" udarbejdede brotype forventes at kunne anven

des i i hvert fald en del af projektet, evt. i _modifice

ret udgave. 

Til br~ndstofudlevering foreslas anvendt jernbetonponto

ner med indbyggede tanke (jfr. Vedb~k lystbadehavn), idet 

man herved l~ser et problem med br~dstofopbevaring. 

7.4 Ramper. 

Alle ramper indrettes til, at optagning og s~s~tning for 

samtlige badtypers vedkommende foregar ved hj~lp af gum

mihjulsvogne, idet dette er foruds~tningen for, at samme 

landareal kan benyttes til bilparkering og vinterstand

plads for badene. Kun en rampe (i det sydlige bassin) ind

rettes til optagning af de store bade (type M IV) . 

8. Landarealernes bef~stelse 

8.1 Promenader og plads til butikker. 

Der fyldes op med sand eller afgraves indtil 12 cm under 

f~rdig overfladekote. Herefter udl~gges 10 cm stabilt 

grus, som efter komprimeringen d~kkes med 2 cm perlegrus. 

F~rdig overfladekote yarierer mellem +1,3 og +2,0 m. 

Ved butikkerne ma der udf~res br~nde til overfladeafvan

ding. 

Safremt det ~nskes, kan der senere udf~res bel~gning af 

SF-sten, betonfliser eller asfalt. 

8.2 Bilparkering og standpladser for bade. 

Udf~res i princippet som plads ved butikker, blot ma tyk

kelsen af det stabile gruslag v~re ea. 20 cm. F~rdig o

verfladekote varierer mellem +1,3 og +2,2 m. 

8.3 Fordelingsveje. 

Som beskrevet under pkt. 8.2. 



9. Marinaens arealfordeling 

Parkerings- og standpladsarealer 

Sejlklubarealer incl. pladser ved v~rksteder 

Fordelingsveje 

Promenade 

Areal ved butikker 

Areal af gr~nne omrader incl. skraninger 

Disponibelt landareal (evt. til v~rft) 

Landareal ialt 

Bassinernes vandareal 

Disponibelt vandareal 
(evt. til v~rft) 

.105.000 m2 

5.000 11 

Marinaomradets totale areal 

10. Prisoverslag (priser er excl. moms} 

1. E'l'APE 

1.1 Etablering af sejlrende ved uddybning 

17.000 m3 a kr. 10,-

Afm~rkning af sejlrende (sk~nnet} 

1.2 Tr~spunsv~g , til skraningsst~tte mod bassin 

810 lb.m a kr. 300,-

1.3 Regulering og gr~stilsaning af skraninger 

1.4 Broer (pontoner eller faste broer) 

950 lb.m a kr. 1.100,
(Br~ndstofponton ikke medregnet) 

1.5 Fort~jningsp~le 

211 a kr. 700,-

1.6 Ramper, 2 stk. a henholdsvis 

kr. 150.000,- og kr. 50.000,-
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53.700 m2 

1-4.900 11 

18.700 11 

11.500 11 

4.000 11 

31.000 11 

15.500 11 

149.300 m2 

110.000 11 

259.300 m2 

kr. 170.000 

11 30.000 

11 243.000 

11 25.000 

11 1.045.000 

11 150.000 

11 200.000 



1.7 Bel~gning pa promenader og ved butikker 

7.100 rn 2 a kr. 12,-

1.8 Bel~gning pa parkerings-og badstandpladser 

sarnt pa plads ved klubv~rksted 

27.700 rn 2 a kr. 18,-

1.9 Bel~gning pa fordelingsveje 

11.100 rn 2 a kr. 18,-

1.10 Jordarbejde pa land 

Afgravning 

Piifyldning 

15.000 rn 3 a kr. 10,-

8.500 rn 3 a kr. 10,-

150.000 

85.000 

kr. 85.000 

11 500.000 

11 200.000 

11 235.00G 

1.11 Installation af vend pa broer og standpladser 11 110.000 

1.12 Installation af lys, el. pa broer og stand

pladser 

nundunders~gelse, projektering og tilsyn 

I~lt, excl. moms SQmt udgiftcr til byqninqcr, 

k loQkcrinq, beplQntnin<J og k~b <1 f qr.und 

11 7 5. lH)L1 

kr. 3.0b8.000 
11 300.000 

k r . J • J h 8 • l) lH1 

svan~nde Lil ea. kr. H.600 pr. liq<wpi,His i. h.1Vlll'n, t'llt'l- 1.'<1 . 

1-:r. f1,700 pr IJ,~dpl;,ds (liqqcplQcJ.s + Lr;ti lt't·ll.~llispl;,ds). 



2 . og 3 . ETAPE 

2 . 1 Etablering af sejlrende ved uddybning 

10 . 000 m3 a kr. 10,- 100.000 

Bortgravning mellem de to bas ~ 

siner 5.400 m3 a kr. 15,- 81.000 

Afm~rkning af sejlrende 

2.2 Tr~spunsv~g til skraningsst~tte mod bassin 

1 . 170 lb.m a kr. 300,-

2 . 3 Regulering og gr~stilsaning af skraninger 

2 . 4 Broer (pontoner eller faste broer) 

1 . 230 lb.m a kr. 1.100,

(Br~ndstofponton ikke medregnetl 

2 . 5 Fort~jningsp~le 

272 stk. a kr. 700,-

2 . 6 Rampe 

2 . 7 Bel~gning pa promenader 
I 2 ~ 

7 . 000 m a kr. 12,-

2 . 8 Bel~gning pa parkerings-og badstandpladser 

samt pa plads ved klubv~rksted 

30 . 000 m2 a kr. 18,-

2 . 9 Bel~gning pa fordelingsveje 

7.600 m2 a kr. 18,-

2.10 Jordarbejde 

Afgravning 

Pafyldning 

pa land 

22 . 000 m3 a kr. 10,-

3.000 m3 a kr. 10,-

220.000 

30 . 000 

kr. 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

2 . 11 Installation af vand pa broer og standpladser 11 
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181 . 000 

30.000 

351.000 

40.000 

1.353.000 

191.000 

50.000 

84.000 

540.000 

137.000 

250.000 

150.000 



2.12 Installation af lys, el. pa broer og stand

pladser kr. 
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100.000 

kr .- 3 . 4 57 . 0 0 0 

Bundunders~gelse, projektering og tilsyn " 250.000 

Ialt excl. rooms samt udgifter til bygninger, 

kloakering, beplantning,modning af disponibelt 

areal til v~rft el.lign. og k~b af grund kr. 3.707.000 

svarende til ea. kr. 7.700 pr. liggeplads i havnen. 

Samlet udgift til 1., 2. og 3. etape er kr. 7.075.000 

svarende til ea. kr. 8.100 pr. liggeplads i havnen. 

I ovenstaende priser er regnet med ea. 5% til uforudseeligt. 

Aalb?rg, 9'en ;y. juni 1972 
;~ , . - . r /) ---- L //. 

"""' . I. ' / / ' . '1--l----' (_ . : -... ~·/ /, \. 
. l. ' 

· H. F. Burcharth 

rev. 1.3.1974 
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