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VANDKANTER OG DYBDER

Glyngøre havn møder vandet meget forskelligt. De 
forskellige vandkanter og dybder skaber rig mulighed 
for forskellige aktiviteter, i og i overgangen til vandet. 

Vi foreslår at skabe rum og områder, der understøtter havnens 
forskellige karakter. Det vil sige, fremfor at gøre det ensartet, 
så forslår vi at skabe forskellige rum, der med afsæt i stedets 

kvalitet og behov skaber forskellige oplevelser.

FORSKELLIGE BY- OG VANDRUM

Forskellige byrum og rum ved vandet skaber en mangfoldig rumlige 
oplevelse, der med stedstilpassede tiltag fremhæver og styrker 
byens møde med vandet, for alle brugere. Uanset om man søger 

det rekreative eller det afslappende, den livlige aktivitet eller den 
tilbagetrukkede fordybdelse, de unge eller ældre, så er tanken, 

havnen skal være for alle. 

OMRÅDER I HAVNEN

DEN SAMLEDE HAVN

Vandkanten er fællesnævneren for havnen i dag. Det foreslår vi at 
styrke i fremtiden. Langs eksisterende og nye moler og bådbroer 

forslår vi at skabe enkle tiltag, der sikrer tilgængelighed såvel som 
muligheden for formelle samt uformelle møder og aktiviteter. Det 

omkransende forløb fletter havnen, dens forskellige nye og eksister-
ende oplevelser til én sammenhængende fortælling
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Vi foreslår en helhedsplan der bringer eksisterende og nye kvaliteter sammen til én 
helstøbt fortælling. Vi foreslår at skabe en serie af rum og oplevelser, der som perler 
på en snor omkranser og styrker havnens forskellige møder med vandet. 

Glyngøres rødder i Limfjorden har beriget byen med vand på flere sider og i forskel-
lige dybder. Det har skabt en by med en imponerende pallette for livet i vandkanten. 
Fra den lavvandede Glyngøre strand til den dybe Salling Aqua Park, og fra det rolige 
vandspejl i havnen ud til den til tider bølgende åbne blå horisont iscenesættes mødet 
mellem vand og land på vidunderlig forskellig vis. 

Det er netop mødet mellem vand og land der udgør fundamentet i byens identitet. 
Det er byens attraktion og havnens omdrejningspunkt. Glyngøre har allerede i dag 
en masse kvaliteter, men vi er overbeviste om at der i mødet med Limfjorden stadig 
er en række hengemte fortællinger, som vi gennem dette projektforslag forsøger at 
fremkalde.

For Limfjorden antager som bekendt mange former og tilstande, i en takt der følger 
døgnets og årstidernes rytme. Skiftende vandstande, vindretninger, vanddybder, samt 
oddens-, havneanlæggets- og molens udformning har alle en påvirkning for vandets 
møde med landet. 

På lignende vis skifter havnen også karakter i løbet af sæsonerne. Forskellige bruge-
re, forskellige aktiviteter og forskellige funktioner gør havnen til et levende byrum, 
der fleksibelt og multianvendeligt skal imødekomme de mangfoldige nuværende og 
fremtidige brugere, året rundt.

Ambitionen har været at udfolde Limfjordens potentialer og styrke Glyngøres forbin-
delse med vandet, så by, havn og naturlandskab knyttes sammen til én sammenhæn-
gende oplevelse. Fra helhedsplan og ned i øjenhøjde og helt tæt på vandet.

HELHEDSPLANEN
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OVERSIGTSPLAN 1:2000
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Udover at samle havnerummet i et sammenhængende forløb med byrum langs vand-
kanten, foreslår vi også et sæt principper for byrumsinventar og nye vandkantsrum. 

Med afsæt i havnens forskellige grundelementer (masten, trædækket, betonkanten 
og ydermolen) forslår vi at udvikle et ’Glyngøre Vokabular’, der fortolker elementerne 
og skræddersyr dem til stedet. Tanken er at skabe et sammenhængde ’sprog’, der 
imødekommer funktionelle behov, brugerønsker og skaber sociale mødesteder, samti-
dig med at sikre en visuel sammenhæng på tværs af havnen. 

Masten kan eksempelvis fortolkes til lysmaster, skiltning, lege- og klatreredskaber, 
samt ophæng til hængekøjer, udstyr eller overdækning til markeder. Trædækket kan 
som en forlængelse af bådbroerne fortolkes til opholdsområder, steder til events, 
samlinger, leg-, rekreation og afslapning. Betonkanten kan formes, så der ligeledes 
skabes mulighed for særlige situationer og rum, i overgangen mellem land og vand. 

Som noget helt særligt, så åbner anlæggelsen af den nye ydermole op for helt nye 
oplevelser på kanten mellem Limfjorden og havnen. Vi foreslår at man, udover etab-
leringen af Fjordhuset, også får udnyttet den særlige situation til at iscenesætte det 
kontrastfulde møde mellem det rolige vandspejl på den ene side, og det lange kig og 
den til tider vilde bølgegang på den anden.

Den nye ydermole åbner, i hele dens længde, nemlig op for et meget forskelligartet 
møde med Limfjorden. Fra den lavvandede sandstrand til bølgernes møde med mo-
leanlægget, fra vanddybderne der synliggør tidevandets dramatik til muligheden for 
tangdyrkning, fiskeri og muslingefiskeri, og videre ud til pyntens tillokkende panora-
maudsigt over fjord og havn forsøger vi således at iscenesætte fire stærke oplevelser 
der ligger latent i ydermolens afgrænsning mellem Limfjorden og havnerummet. Vi 
kalder disse Tidevandskaret, Fjordhaverne, Udsigten og selvfølgelig Fjordhuset.

Vokabularet skal naturligvis udvikles og raffineres i en videre proces, og skal her læ-
ses som en idékatalog og en inspiration til et tankesæt for hvordan man med enkle 
og kendte elementer kan fortolke noget eksisterende og derigennem skabe noget helt 
særligt for Glyngøre. 
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Siteplan 1:1000
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Snit 1:500
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Placeret på ydermolen, på grænsen mellem det vilde og rolige, med udsigt over fjord 
og lystbådehavn, og med dybder der muliggør oplevelser under vandet, også inde fra 
huset, er kimen lagt til et fantastisk samlingssted for alle, fra nært og fjernt. 

Dette understøttes af den forskelligartede og samtidige komplementerende vifte af 
funktioner, som undervandsauditorium, multirum, sauna, svømmebaner, udsprings-
tårn, omklædnings- og badefaciliteter, samt kajaktilbud.

Stedet og funktionerne alene vil gøre fjordhuset til et besøg værd. Det vil blive et 
sted der vil tiltrække mange mennesker, hvor forskellige aktiviteter vil udspille sig, 
året rundt. 

Udformet som en klynge af huse, der vokser op ad molen, rækker vores forslag til 
fjordhuset ud i omgivelser for at skabe forskellige rumligheder inde i og omkring hele 
huset, på begge sider af molen, nede ved vandspejlet og oppe i højden. Tanken er, 
fremfor at skabe ét rum, så inviterer man flere mennesker ind og muliggør flere akti-
viteter samtidigt, hvis man etablerer mange forskellige. Rum der tilbyder ly og læ for 
vind og vejr, aktiviteter i det rolige og vilde vand, ophold på land og leg i vandkanten. 
Rum hvor man er en del af et fællesskab og rum hvor man tilbagetrukket får plads til 
fordybelse.

Udformet som en del af moleanlægget er fjordhuset funktionelt såvel som arkitek-
toniske organiseret med afsæt i Limfjordens ’vilde’ og havnens ’rolige’ side. Det vil 
sige, moleanlæggets betonkant danner facade og omkranser fjordhuset ’vilde’ side, 
mens den ind mod havnen åbner sig op med en let og varm træstruktur. Med afsæt 
i stedets forudsætninger og tekniske krav, bliver arkitekturens hovedgreb således en 
underspillet fortælling om ydermolens funktion, havnens aktiviteter og Limfjordens 
natur. 

FJORDHUSET

BETON MOD FJORD TRÆ MOD HAVN

TERRASSER OG UDSIGTSPUNKTER DET CENTRALE OMDREJNINGSPUNKT
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Plan 1:200
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Idéen om fjordhusets ’vilde’ og ’rolige’ side afspejles i materialerne funktionelt og 
æstetisk i beton ud mod fjorden og træ ind mod havnen. 

Beton har den nødvendige tyngde og robusthed for at håndtere bølgernes og isflager-
ne belastning fra Limfjorden. Det understøtter desuden den arkitektoniske fortælling 
om huset, der vokser ud af fjorden og bliver til en del af ydermolen og dens store 
sten. 

Fjordhusets beton forventes udført insitu med ru horisontale forskallingsbrædder, der 
skaber stoflighed, samtidig med at understrege molens og vandets horisontale ud-
strækning. 

Med reference til havnens bådbroer, bygninger og kajkantens egetræssveller tænkes 
fjordhusets facacde ind mod havnen udført i træ. Træet er den komplementerende 
kontrast til betoen. Den har ikke den samme robusthed der tillader at den står ekspo-
neret ud mod fjordens elementer, men har til gengæld en varme og stoflighed vi har 
valgt at placere der, hvor folk ankommer, går ind i bygingerne, og oftest vil søge i læ 
fra den nordlige og vestlige vind. 

Ubehandlet vil træet med tiden patinere og få et sølvgråt skær, der smukt går i sam-
spil med betonen og ydermolens sten.

MATERIALITET
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Livet i vandkanten hænger som bekendt sammen med kantens be-
skaffenhed, vandets dybder og de naturlige kræfter der forekom-
mer på stedet - bl.a. bølger og is.

For at understøtte mødet med vandet har vi arbejdet med yder-
molen, som det var et landskabsrum, og ikke blot en teknisk nød-
vendighed. Det betyder bl.a. at fjordhusets (samt de tre øvrige 
knudepunkter på ydermolen) facade ud mod fjorden, fundament og 
struktur indgår som en del af molenlægget. Overlappet mellem an-
læg og bygning skaber udover æstetiske kvaliteter også tekniske 
såvel som økonomiske fordele.

HAVNEKONSTRUKTION
Ydermolerne opføres generelt med en kronekote på +2.3 og med 
et konstruktivt princip, som vist i tværsnittet forneden. Der er mi-
nimeret på stenene på havnesiden og maksimeret brugen af sand 
fra uddybningen af havnebassinet. Som kernefyld kan bruges us-
pecificerede sten og betonbrokker afdækket med filterdug.

Efter boringer i ny moletracé  må det forventes at der uddybes i og 
funderes på postglacialt sand og grus, der vil give mindre sætnin-
ger i bølgebryderen

Med disse bundforhold vurderes det at der ikke vil være problemer 
med ramning af pæle til broer. Uddybningsmaterialet kan helt el-
ler delvist, afhængig af mængderne, genbruges til molebygning, 
hvorefter overskydende materiale placeres i landindvindingen øst 
for havnen.

FJORDHUSETS KONSTRUKTIONt
For at minimere afstanden til vandspejIet sænkes koten på gang-
fladen fra +2.3 til +1.75, men suppleres med en betonbarriere 
ud mod fjorden med en topkote på +3 i form af en bølgeskærm. 
Betonbarrieren, der markerer grænsen mellem den roligere indre 
havn og den vilde Limfjord forlænges omkring fjordhuset for at 
danne facade og struktur på sauna, udspringstårn og auditorium. 

Betonstrukturen skaber en egenvægt der forhindrer opdrift ifm. 
auditoriets gulvkote på -2.0. Bygningen antages funderet på 34 m 
lange koblede pæle, 300x300mm. Dette skal imidlertid valideres 
med supplerende geotekniske undersøgelser.

Fjordhusets betonstruktur og dimensionering tager højde for bøl-
ger såvel som drivis, da der kan forekomme meget store isflager i 
området. Auditoriets store vindue sikres mod drivis vha. stålskod-

der, der lukkes når der varsles is i Limfjorden.

På grund af de mulige isforekomster er den viste badebro ud lim-
fjorden også udført som en dobbelt spunsvæg med præfabrikerede 
betonpaneler på siden, sandfyld og afsluttet med en betonplade i 
toppen. Det slanke tårn i centret er afstivet imod de øvrige byg-
ninger for at optage islasten.

For at skabe nødvendig vanddybde i udspringsområde foran tår-
net rammes der en undersøisk spunsvæg som begrænsning af det 
dybe område. Såvel dette område som området øst for badebroen 
må påregnes oprenses for sedimenteret sand med mellemrum.

Ind mod havnen har betonbarrieren en topkote på +1.75, som om-
kranser og danner sokkel for de udendørs bad- og omklædningsfa-
ciliteter, samt kajakdepot, udført i træ. 

I mellem disse to mindre bygninger foldes gangfladen i beton ned 
for at danne trappe/rampe/opholdsarealer ned til vandet. Her sik-
res der i mod højvand ved forventede fremtidige vandstandsstig-
ninger med et mobilt højvandslukke.

KONSTRUKTION

PRINCIPSNIT I YDERMOLEN 1:100
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ØKONOMI OG AREALOVERSIGT

Med udgangspunkt i det illustrerede forslag er budgettet udført ud fra mængdeud-
træk, der viser et resultat tæt på target. 

Budgettet er nøje udregnet, men er fortsat i sagens natur et overordnet skøn, som i et 
videre forløb skal uddybes og tilpasses efter ønsker og behov. 

Hvor selve fjordhuset og udvidelsen af havneanlægget er projektets nøgleelementer, 
der økonomisk prioriteres, så er der i forslaget tilstræbt en robusthed og fleksibilitet, 
som gør at en række poster (f.eks. inventar, gangfladens udførelse og parkeringsarea-
ler) kan op- eller nedjusteres, uden at den overordnede oplevelse svækkes.

  Pos Mængder Sum (kr. ekskl. 

1.0    Byggeudgifter - Havn 16.135.000

1.1    Uddybning af havnebassin inkl. placering i nyt landområde  m3     11.000 600.000

1.2    Opfyldning af nyt landområde m3 20.000 1.100.000

1.3    Ny ydermole lbm 210 6.300.000

1.4    Stenkastninger bag ny bådebro lbm 170 510.000

1.5    Spunsvægskaj for husbåde lbm 145 1.500.000

1.6    Ny indsejling til havnebassin 250.000

1.7    Træbroer i havnebassin lbm 320 1.350.000

1.8    Flydebroer til fortøjning af både stk 75 203.000

1.10    Gangflade i Insitu beton, H-0.5 meter m3 608 2.128.000

1.11    Parkering, armeret græs m2 1.400 280.000

1.12    Inventar, shelters mv. 1.564.000

2.0    Byggeudgifter Fjordhuset 8.244.880

2.1    Fjordhuset hovedbygning m2 200 6.400.000

2.2    Sauna hus  m2 42 150.000

2.3    Kayak Depotskur m2 32 70.000

2.4    Omklædningshus m2 26 56.880

2.5    Flydebro lbm 15 86.000

2.6    Undersøisk spunsvæg til sikring af 4 m bassin og bade pier samt badepier 450.000

2.7    Badebro lbm 9 350.000

2.8    Betonpæle stk 27 432.000

2.9    Udsigtstårn 250.000

3.0    Særlige poster 5.000.000

3.1    Bådekran, 30 t 1.500.000

3.2    Supplerende geoteknik og pejlinger 300.000

3.4    Projektering og tilsyn  (havn) 300.000

3.5   Diverse uforudselige - 10 % 2.900.000

29.029.880

    Target: 29.000.000

ANLÆGSBUDGET
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