
Eks. stenkastning

Eks. havnebassin

Eks. strand

Det nye havnebassin

Havneudvidelsen

Havndeudvidelsen skal:
- understøtte bosætning og turisme med lokale rekreative aktiviteter.
- understøtte den øvrige turisme i Sæby og byens erhvervsliv.
- gøre kommunens natur- og friluftsmuligheder interessante for flere. 
- fremme benyttelse af kysten hele året med etablering af faciliteter til friluftsliv.
- fremme muligheder for unge i friluftslivet.
- gøre forskel for kommunens borgere og en forskel for gæster, så de kan rejse 
  hjem fyldt med gode indtryk og oplevelser.
- fremme initiativer indenfor kultur, events, sport, fødevarer, kunst, musik 
  og handel til glæde for borgere og gæster.

Efterspørgsel efter bådpladser

Hjemmehørende både:
- Ingen ledige pladser til flere både. Nuværende kapacitet ca. 200 pladser. 
  Efterspørgsel efter nye bådpladser er ca. 10-15 pr. år.
- Ønske om en tilvækst på ca. 10 pladser om året med plads til større både.

Gæstesejlere:
- Ca. 40 gæstepladser. I højsæsonen op mod 200 gæstende lystbåde - meget
 pressede forhold.

Samlet ønsket udvidelse af havnekapacitet: ca. 255 pladser inkl. 
2 skonnert pladser.

Havneudvidelsen muliggør desuden en flytning af jollepladserne og roklubben 
fra Åhavnen til bedre besejlingsforhold.

Visionen

- Bedre sammenhæng mellem by, havn og kyst.
- Maritime aktivitieter: småbådssejlads, 
  naturoplevelser, idræt, helse, læring, events, 
  svømning, dykning mm.
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Sæby havneudvidelse
Havnen set fra luften

Havnen set fra nord

Havnen set fra vest
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Ydre havnebassin
140 pladser +

Indre havnebassin
85 pladser

Skonnertkaj
2 pladser

Evt. sommerpladser
max. 30 pladser

Erstatning for 1 bro 
(indpasning af større både)

Flytning af joller
fra Åhavn, ca. 55

Gæstehavn

Gæstehavn

Nuværende trailerrampe med utilstrækkeligt baglandsareal ønskes �yttet.

Nuværende / fremtidig Servicekaj

Transportrute for bådtransporter og trailertræk 
der ønskes �yttet af hensyn til den rekreative promenade

Nuværende vinteropbevaring der ønskes �yttet.
Fremtidig anvendelse som parkering.

Nuværende vinteropbevaring der ønskes �yttet.
Arealet udnyttes fremtidigt til andre havnerelaterede anvendelser.

Ny vinteropbevaringsplads

Ny trailerrampe med tilstrækkeligt 
baglandsareal

Ny og sikkerhedsmæssigt bedre 
transportrute for bådtransporter

Kapacitetsudbygning for 
hjemmehørende både 
op til 100 pl.

Multianvendeligt vandareal
- svømmebane
- sejlads
- kajakpolo
- sup
- vandlegeplads
- vinterbadere

Ny småbådsindsejling

Skonnertkaj

Søsportscenter

Vinteropbevaring for hele Sæby Havn
Havneparkering
Maritime events

Udvikling af
forhavnen

Promenade koblet med
maritime aktiviteter

Rampe

Rampe

Trailerrampe

Skurmiljø

Skurmiljø

Skurmiljø

Gæstehavn

Erstatning for 1 bro 
(indpasning af større både)

Flytning af joller
fra Åhavn, ca. 55

Gæstehavn

Kapacitet i nyt havnebassin
Brometer, kapacitet:    255 pl.
Flytning af både:         95 pl.
Netto tilvækst:       160 pl.
Tilvækst -
hjemmehørende både:    100 pl.
permanente gæstepladser:    60 pl.

Kvalitetsudvikling af det nye havnebassin, 
et sted for mange oplevelser og aktiviteter

Kvalitetsudvikling af bådtransport, 
service og vinteropbevaring

Sæby havneudvidels
Diagrammer
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Fremtidige forhold

Eksisterende forhold

Sæby havneudvidelse
Visualisering af udsigt fra eks. bebyggelse 
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