HAVNEANLÆG, LYSTBÅDEHAVNE & MARINAER

HAVNE- OG VANDBYGNING

FREMTIDSSIKRING AF HAVNEANLÆG,
LYSTBÅDEHAVNE & MARINAER

Rønne, Havneudvidelse

Havne udgør både trafikale og logistiske knudepunkter som er afgørende for handel og mobilitet i samfundet. Men de er også rekreative rum for velvære og
trivsel og giver derfor vigtig værdi for både brugere
og nydere af havnemiljøerne.
Swecos havneteam består af dedikerede medarbejdere med bred
faglig viden og kernekompetencer inden for forundersøgelser, myndighedshåndtering, projektering, tilstandsvurdering og renovationsopgaver. Det betyder at vi kan hjælpe uafhængigt af hvor i procesfasen et projekt måtte være i alle faser af et projekt - fra idéfase til
skitseprojekt, design, projektering, udførelse, opfølgning, drift og
tilstandsvurdering. Et udvalg af typiske projekter, som varetages af
Swecos havneteam, kan ses i boksen til højre.

Al god rådgivning kræver samarbejde og fælles opgaveforståelse - vi
tror på, at samarbejde og løbende dialog giver det bedste fundament,
for at projektet bliver en succes.
Swecos havneteam har bl.a. stået for:
• Havneudvidelsen af Skagen Havn, Havneudvidelse (Etape 2 og 3)
• Havneudvidelsen af Frederikshavn Havn, Havneudvidelse
(Etape 1 og 2)
• Havneudvidelse af Rønne Havn - Havneudvidelse
• Ombygning af færgelejer i Ystad - Ombygning af færgelejer
• Renovering af Skovshoved Havn marina - Renovering af marina
• Tilstandsvurdering af kajer i Nyborg, Havn - Tilstandsvurdering
af kajer
• Byggemodning - træbrygger og kanaler ved Enghave Brygge

Swecos havneteam arbejder tæt sammen med vores kollegaer, der
er specialiseret i geoteknik og kyst- og klimasikring. Det betyder, at
samarbejde på tværs af fagligheder og totalløsninger er naturligt
integreret i vores opgaveløsning.

TÆT DIALOG – SÅDAN ARBEJDER VI
Vores løsninger og projekter er ligeså forskellige, som de områder
vi arbejder i, og vi ved, at de bedste havne- og vandbygningssprojekter
er fremkommet i samskabelse med de mennesker og organisationer,
som vi arbejder for. Derfor arbejder vi altid tæt og engageret sammen
med vores kunder fra start til slut – uanset om der er tale om en større
havneudvidelse, eller en mindre renoveringsopgave.
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MARINAER OG LYSTBÅDEHAVNE

Modelleret højvande under Stormen Bodil i 2013

Sweco har mange års erfaring med at udvikle de danske kyst- og fjordbyers Mmarinaer og lystbådehavne
og skabe levende og attraktive miljøer for brugerne.
præger de fleste større og mindre kyst- og fjordbyer.
Æstetik og indpasning i landskab og kystlinje er væsentlige parametre, når en ny lystbådehavn eller marina skal planlægges og indrettes,
og der skal skabes et attraktivt og levende miljø for havnens brugere.
Derfor arbejder vi i Sweco tæt sammen på tværs af arkitekter og ingeniører for at skabe smukke og helhedsorienterede løsninger.

NUMERISKE ANALYSER
Vi benytter os af numeriske analyser, som benyttes bl.a. i forbindelse
med optimereing af havneindsejling i forhold til bølgeuro og sedimentationsproblemer., Derudover har vi udviklet regionale bølge- og vandstandsmodeller, der dækker fra Nordsøen gennem de danske farvande
og op til den Botniske Bugt. Disse regionale modeller leverer præcise
bølge-, vandstands- og strømdata til enten meget lokale modeller
eller andre analyser. På basis heraf kan vi udføre alle de nødvendige
analyser til at etablere grundlaget for design.

KLIMATILPASNING
Og når vi arbejder med omlægning af eksisterende erhvervshavne,
ser vi altid på, hvordan man kan skabe mulighed for nye bynære og
rekreative områder, der omfatter lystbådehavne, kanaler, badeanlæg,
promenader mm.

HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING
Hvad end vi udvikler en ny eller eksisterende havn, sikrer Swecos
specialister et teknisk og økonomisk velfunderet projekt. Vi udfører
tilstandsvurderinger og bidrager med rådgivning om de nødvendige
forundersøgelser for at få projekterne sikkert ført ud i livet.
Vi projekterer samtlige konstruktioner i vores havne, vurderer sedimentationsproblematikker, håndterer myndigheder og øvrige
interessenter og står for udbud, kontrahering samt følger projekterne
helt til ende med fagligt tilsyn og byggeledelse.
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Nationalt står vi over for store udfordringer, når det kommer til at ruste
landets kyster til at håndtere fremtidens mere ekstreme vejr.
I Sweco har vi dybdegående indsigt i de forventede ændrede klimaforhold i Danmark, og hvordan det vil påvirke vores havne og kyster.
Vi hjælper derfor med at udarbejde klimasikringsstrategier og planlægge de nødvendige tilpasninger. Det kan f.eks. være højere moler,
flytning af installationer samt anden indretning af havnens promenade.
Swecos havneteam har bl.a. arbejdet med:
•
•
•
•
•

Køge Havn
Rungsted Havn
Hellerup Havn
Skovshoved Havn
Fredericia Havn
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TILSTANDSUNDERSØGELSER OG RENOVERINGER

Helsingør, renovering af kajer, Etape 1-5

I Sweco har vi mangeårig erfaring med planlægning
og udførelse af tilstandsundersøgelser og renovering
af alle typer havnekonstruktioner, bl.a. færge- og
trafikhavne, søindfatninger samt lystbådehavne og
havne- og søbade.
Et typisk projektforløb for en renoveringsopgave vil ofte starte med en
indledende tilstandsundersøgelse og vurdering af konstruktionens
tilstand. Denne undersøgelse danner grundlag for den videre projektering af renoveringsopgaven.
En tilstandsundersøgelse består typisk af følgende elementer:
• Tilstandsundersøgelser af havnekonstruktioner, herunder dykkerundersøgelser, inspektioner og prøvegravninger m.m.
• Vurdering af tilstanden og stabiliteten af eksisterende konstruktioner samt omfanget af eventuelle skader.
• Vurdering af restlevetiden for eksisterende havnekonstruktioner.
• Udarbejdelse af idéoplæg og anbefalinger til eventuelle og nødvendige reparationer.
• Udarbejdelse af vejledende økonomioverslag for reparationsarbejder.
• Udarbejdelse af en drifts- og vedligeholdelsesplan med forslag til
prioritering af vedligeholdelsesarbejderne samt tilhørende økonomi.

kommunalbestyrelser, så der skabes et sikkert beslutningsgrundlag
for den videre planlægning af renovering- og vedligeholdelsesarbejder.
Renovering af havnekonstruktioner består typisk af følgende
elementer:
• Eftervisning af eksisterende konstruktioners bæreevne.
• Renovering og vedligehold af havnekonstruktioner ved bl.a. udskiftning/etablering eller reparation/udførelse af katodisk beskyttelse, betonforstøbninger, aflastningsplader, bundsikring, stenkastninger, moler, molehoveder, bådebroer herunder flydebroer,
træbrygger, slæbesteder, fendersystemer samt klap- og rampeanlæg m.m.
• Forstærkning samt ombygning eller udvidelse af havnekonstruktioner.
Swecos havneteam har bl.a. udført tilstandsundersøgelser i:

•
•
•
•
•

Københavns Havn
Nyborg Havn
Helsingør Havn
Rungsted Havn
Fredericia Havn

Tilstandsundersøgelserne og sammensætningen af ovenstående
elementer tilpasses altid til den konkrete opgave, og afrapporteringen
tilpasses målgruppen, f.eks. brugergrupper, havnebestyrelser eller
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BYGHERRERÅDGIVNING VED HAVNEOMDANNELSER

Nyborg Havn

Sweco har stor erfaring med omdannelse af tidligere
industrihavne til rekreative bymiljøer.

besparelserne. Samtidig indgår vurderinger af indvirkning på biodiversitet, genanvendelighed og trafikgener i vores evaluering.

I de seneste årtier har vi set en udvikling, hvor danske industrihavne i
stor stil er flyttet væk fra deres oprindelige centrale placeringer . Dette
har efterladt store ledige arealer med sublime beliggenheder - tæt på
byernes handels- og kulturliv, og med udsigt over vandet.

Med EBI kan vi sammen med kunden, allerede fra projektets start,
være med til at lægge en bæredygtig retning for valg af løsninger og
estimere det forventede CO2 aftryk for såvel anlægs- som driftsfasen,
uanset om det gælder havneanlæg, veje eller bygværker.

I forbindelse med sådanne transformationer af tidligere industrigrunde til moderne boliger, rekreative formål eller kulturfunktioner, er der
mange ting at tage højde for. F.eks. tilstandsvurdering af eksisterende
konstruktioner, jordbundsforhold, grundvandsforhold, miljø, forurening, biodiversitet og tilgængelighed.
Her kan vi i Sweco bringe vores brede tværfaglighed i spil og sikre en
optimal proces - og i sidste ende - det bedste resultat. Det har vi bl.a.
gjort i havneprojektet Den Blå Kant i Svendborg, hvor vores ingeniører,
konsulenter og landskabsarkitekter har udarbejdet en samlet løsning
for byrum og klimatilpasning.

Swecos havneteam har bl.a. stået for havneomdannelsesprojekter i:

•
•
•
•

Svendborg Havn
Køge Havn
Nyborg Færgehavn
Byggemodning, træbrygger og kanaler ved Enghave Brygge,
Københavns Havn

I SWECO GØR VI BÆREDYGTIGHED KONKRET
I Sweco arbejder vi for en bæredygtig udvikling af vores byer og samfund. Til det formål har vi udviklet et evalueringsværktøj til Bæredygtig
Infrastruktur, ”EBI”, som vi bruger i projekterings- og designfasen.
Værktøjet viser, hvordan vi kan reducere CO2 belastningen i et projekt,
og hvilke økonomiske omkostninger der er forbundet med at opnå
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