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Visionsplan for Optimering af havneområdets erhvervs- og turistmæssige potentialer

Vision for havneområdet i Assens
Byrådets beslutning, d. 25. februar 2015
3nE\UnGVP¡GHGIHEUXDUYHGWRJE\UnGHWI¡OJHQGHYLVLRQIRUXGvikling af havneområdet i Assens:
•
•

•

´9LVLRQVSODQIRU$VVHQV+DYQ´JRGNHQGHVVRPUHVXOWDWHWDIVDPDUEHMGVSURMHNWRPRSWLPHULQJDIKDYQHRPUnGHWVHUKYHUYVRJWXULVWP VVLJH
potentialer
(QYLVLRQPHGXGJDQJVSXQNWL
• at midter- og kogehusmolen primært reserveres til turist- og marinemæssige aktiviteter,
• at arealet nord for midtermolen reserveres til erhvervsaktiviteter,
herunder havneaktiviteter
• DWHYHQWXHOXGE\JQLQJMXVWHULQJDIQRUGPROHQNDQVNHLPLQGUH
omfang
• DWGHUNXQNDQHWDEOHUHVEROLJHUVnIUHPWGHWWHLNNHPHGI¡UHUEHgrænsninger for de erhvervsmæssige aktiviteter på havnen
• principgodkendes som rammen for den videre udvikling af Assens
Havn
'HWYLGHUHDUEHMGHPHGYLVLRQHQNYDOL¿FHUHVYHGDW$VVHQV+DYQXGDUEHMGHUHQDQDO\VHDI¡NRQRPLRJSRWHQWLDOHUIRUHQHUKYHUYVKDYQL
Assens inden for visionens ramme med tilknyttede business cases samt
DWGHUYLDHQHNVWHUQDQDO\VHEHO\VHVSRWHQWLDOHURJ¡NRQRPLIRUEXQGHW
med ændringer af midter- og kogehusmolen til turist- og marinemæssige aktiviteter.

)¡OJHQGHXGYLNOLQJVPXOLJKHGHURPNULQJKDYQHQEHVNULYHVQ UPHUHWLOSULoritering i de kommende års budgetter:
•
•
•
•

HWDEOHULQJDIQ\KDYQHSODGVYHG:LOOHPRHVJDGHRJ.RJHKXVPROHQ
VDPPHQK QJHQGHVWLIRUO¡ERJIRUVN¡QQHOVHDIRPUnGHWLPHOOHPE\PLGten, rådhuset og marinaområdet
optimering og områdefornyelse af Assens Næs, herunder sammenhænJHQGHSURPHQDGHRPNULQJPDULQDHQVDPPHQK QJHQGHVWLIRUO¡EODQJV
VWUDQGHQRJRPUnGHIRUQ\HOVHIRUVN¡QQHOVHDIPDULQDWRUYHW
RPO JQLQJDI6¡QGUH5LQJYHMWLO6¡QGUH+DYQHYHMYHVWRPGHWWLGOLJHUH
rådhus
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Forord
Assens er vokset op omkring havnen, og der har
altid været en tæt sammenhæng imellem byens
udvikling og havnen. I middelalderen var Assens
KDYQHWNQXGHSXQNWIRUWUD¿NNHQLPHOOHP.¡EHQhavn og Hamborg. I 1800-tallet anlagde man den
I¡UVWHHJHQWOLJHKDYQRJKHUHIWHUNRPMHUQEDnen og de store fabrikker til. Nu er Assensbanen
nedlagt, og byens sukkerfabrik er omdannet til
rådhus. Havnen lever dog endnu, og byder både
på erhvervshavn, skibsværft og et væld af rekreative muligheder.
Med udgangspunkt i kommissorie, godkendt af
Assens Byråd d. 27. februar 2013, har Assens
.RPPXQHJHQQHPI¡UW´6DPDUEHMGVSURMHNWRP
optimering af havneområdets erhvervs- og turistP VVLJHSRWHQWLDOHU´5HVXOWDWHWHUVDPOHWLGHWWH
dokument, hvor havnens potentialer belyses
igennem 4 overordnede temaer: Uddybning af
6HMOUHQGHRJ+DYQHEDVVLQHU(UKYHUYVXGYLNOLQJ
5HNUHDWLRQRJ7XULVPH9HMHRJ6WLHU
Dokumentets 4 kapitler skal betragtes som et
idékatalog, der tilsammen tegner en vision for
KDYQHQVIUHPWLG9LVLRQHQVDPOHULGpHURJ¡Qsker, som er fremkommet på 2 workshops, med
en referencegruppe bestående af erhvervsliv og
foreninger på, og omkring havnen. Anbefalingerne har til hensigt, at tilgodese både erhvervsliv,
foreninger, borgere og tekniske vilkår.
)RUKnEHQWOLJWYLOGHWWHDUEHMGHLQVSLUHUHWLOHQ
helhedsorienteret udvikling af havneområdet i
Assens, med den rette balance imellem rekreation, turisme og erhverv. Dermed kan havnens
udvikling endnu engang være med til at tegne
Assens i fremtiden.
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INDLEDNING

Områdeafgrænsning

Optimering af Assens Havn

Den hvide linje markerer udstrækningen af
”Strukturplan for de
havnenære byareler
og sukkerfabrikken”
fra 2008.
Den sorte punkterede
linje markerer afgrænsningen af lokalplan 1.2-6, for campingplads, bådoplag
m.m.
Den orange linje markerer interessentafgrænsningen, som er
brugt i arbejdet med
denne plan.

Strukturplan 2008

Lok.pl. 1.2-6
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Havneområdet er
udpeget som indsatsområdet 1.2P, i ”Handleplan for klimatilpasning”

Området
Havneområdet i Assens, indeholder mange forskelligartede aktiviteter, og dermed også mange
IRUVNHOOLJHLQWHUHVVHURJ¡QVNHUWLORPUnGHWVXGYLNOLQJ'HWSULP UHIRNXVLDUEHMGHWPHGGHQQH
plan, har derfor været at klarlægge, hvor der kan
¿QGHVI OOHVIRGVODJRJKYRUPRGVWULGHQGHLQWHresser kræver at der vælges en retning.
Andre planer
9LVLRQVSODQHQE\JJHUYLGHUHSn´VWUXNWXUSODQHQ
IRUGHKDYQHQ UHE\DUHDOHURJVXNNHUIDEULNNHQ´
IUDRJHUO¡EHQGHNRRUGLQHUHWPHGGHDI
ORNDOSODQDÀHGWHLJDQJY UHQGHSURFHVVHU
LGHQV\GOLJHGHODIKDYQHQ6LGHO¡EHQGHPHG
WLOEOLYHOVHQDIGHQQHSODQHUGHUPHGVW¡WWHIUD
5HDOGDQLDEOHYHWXGDUEHMGHWHWSURMHNWRPNULQJ
6¡VSRUWVFHQWHUHWRJO PROHQ
Klima
Hele området er udsat, i forhold til havvandstigninger, og derfor udpeget som indsatsområde i
NRPPHQGH´+DQGOHSODQIRUNOLPDWLOSDVQLQJ´
Der har endnu ikke været en direkte samordning
imellem de to planer, men det anbefales at der
YHGNRQNUHWSURMHNWHULQJWDJHVK¡MGHIRUEnGH
klimatilpasning, og havneområdet landskabelige
og kulturhistoriske kvaliteter. Her tænkes især på
den tætte sammenhæng imellem byen og vandet.

Referencegruppen
(QEUHGUHIHUHQFHJUXSSHEHVWnHQGHDIHUKYHUYVliv og foreninger omkring havnen, har været
forum for idéudvikling. Over to workshops er
der blevet genereret et bredt udbud af idéer og
¡QVNHU'LVVHLGpHURJ¡QVNHUXGJ¡UYLVLRQHUQHL
denne plan.
Styregruppen
6W\UHJUXSSHQEHVWnHQGHDIRPUnGHWVSULP UH
interessenter, har haft til opgave, at sikre kvalitet
RJIUHPGULIWLSURMHNWHW'HWWHHUVNHWPHGHQO¡EHQGHGLDORJYLDHPDLOVRJP¡GHUKYRUJUXSSHQ
har godkendt og kvalitetssikret proces og delresultater.
Facebook
0HGKHQEOLNSnDWI¡UHHQVnnEHQSURFHVVRP
muligt, og at give alle med interesse i havnens
IUHPWLGPXOLJKHGIRUDWEOLYHK¡UWEOHYIDFHERRNVLGHQ´8GYLNOLQJDI$VVHQV+DYQV3RWHQWLDOHU´RSUHWWHW+HUKDULQWHUHVVHUHGHERUJHUH
NXQQHWI¡OJHSURFHVVHQRJNRPPHPHGLGpHU
NRPPHQWDUHURJVS¡UJVPnOWLOSODQHQ
Inputs og kommentarer fra facebook-siden, har
været med til at nuancere anbefalingerne i denne
visionsplan.

Workshop 1 (december 2013)
0HGGHQI¡UVWHZRUNVKRSLGHFHPEHULQviterede vi til åben dialog og idéudveksling omkring havneområdets udvikling. Det resulterede
i mange spændende idéer, der efter en opsamlingsrunde formede billeder af en række konkrete
indsatsområder.
2XWSXWWHWIUDGHQQHZRUNVKRSKDULK¡MJUDGY ret med til at tegne visionsplanen, for optimering
af havnens potentialer.
Workshop 2 (maj 2014)
På den anden workshop blev 3 af indsatsområGHUQH\GHUOLJHUHNYDOL¿FHUHGH'HQQHZRUNVKRS
gav samtidig den brede interessentgruppe muligKHGIRUDWI¡MHNRPPHQWDUHUWLOSODQHQVHQGHOLJH
udformning.

1. Styregruppemøde

dec. 2013

Realisering af visionen
Denne visionsplan præsenterer en række idéer til
WLOWDJGHUKYHULV URSWLPHUHUVW¡UUHRJPLQGUH
dele af havnens potentiale. De mest markante
WLOWDJIRUGUHUJUXQGLJGU¡IWHOVHRJERUJHULQGGUDgelse.
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Workshop 1
(Referencegruppe)
Idégenerering

2. Styregruppemøde

jan. 2014

dec. 2013

Interessentmøde
Uddybning

maj 2014

Workshop 2
(Referencegruppe)
.YDOL¿FHULQJ

Begge workshops blev styret af konsulent Henrik
Larsen, for at sikre en professionel og balanceret
P¡GHOHGHOVH
%DJHUVWLGHWWHGRNXPHQW¿QGHVHQOLVWHRYHUGHOWDJHUHLKKY6W\UHJUXSSHQRJ5HIHUHQFHJUXSSHQ
samt en bruttoliste over idéer fremkommet på de
to workshops (de blå sider).

aug. 2013

Høring - Styregruppe

Facebook

Processen
$UEHMGHWPHGGHQQHSODQHUIRUHJnHWLIRUVNHOOLge fora, for at sikre bredde, fremdrift og åbenhed.
3ODQHQIRUXGG\EQLQJDILQGVHMOLQJRJKDYQHU
N¡UWVRPHQVLGHO¡EHQGHSURFHVPHG$VVHQV
+DYQ$VVHQV6NLEVY UIW$6RJ$VVHQV0DULQD
A.m.b.a.

jul 2014

Godkendelse og indstilling af Plan
(Procesforløbet, start til slut)
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UDDYBNING

Uddybning

NUVÆRENDE FORHOLD

Målt bassindybde:
3 m.
4 m.
5 m.
6 m.
7 m.
8 m.

6,5 m
Indsejling
7m

De røde tal viser den
aktuelle bassindybde.
De hvide tal viser den
lovede bassindybde.

6m
Nordhavn
7m
Forhavn
7m
Træskibskaj
5m

5m

Den røde linje viser
den problematiske
bankedannelse.

+DYQHQL$VVHQVKDUHQRI¿FLHOLQGVHMOLQJVG\EGH
på 7 m. helt ind til skibsværftet, og i det nordlige
KDYQHEDVVLQ,QGVHMOLQJHQHULVWRUHWU NQDWXUOLJWVNDEWDIRPUnGHWVVWU¡PIRUKROGRJGHUPHG
OHWDWYHGOLJHKROGH$OOLJHYHOHULQGVHMOLQJHQRYHU
HQO QJHUHnUU NNHVDQGHWWLORJSHMOLQJHUXGI¡UW
LYLVHUHQUHHOLQGVHMOLQJVG\EGHSnP
hvilket kun giver en garanteret dybde på 6 m.
,IRUKROGWLOVNLEVY UIWHWKDUGHQLOHMHNRQWUDNten, lovede dybde på 7 m. aldrig været overholdt,
idet en bankedannelse fra Næs, imod værftet
giver en reel bassindybde på under 6,5m.
8GYLNOLQJHQJnULPRGVW¡UUHVNLEHPHGVW¡UUH
G\EGHJDQJRJGHQPDQJOHQGHG\EGHJ¡UGHW
meget besværligt at få kundernes skibe til og fra
À\GHGRNNHUQHXGHQDWVNLEHWVNUDEHUKDYQHEXQden.
Dette er naturligvis ikke en holdbar situation, når
det kommer til at tiltrække og fastholde kunder
til værftet.

6m

4m
5m
Værftsdok
7m

Værftshavn
5m

$VVHQV.RPPXQHKDUVDPPHQPHG$VVHQV+DYQ
EHGWUnGJLYHQGHLQJHQL¡U065RVE NIRUWDJH
indledende målinger af havnebunden, med henblik på at give en overslagspris på oprensning af
havnen.

3m
4m
Marina
3m

3m
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%XQGVODPPHWYHG0DULQDHQRJ9 UIWHWHUIRUXUHQHWPHG7%7GHUVWDPPHUIUDPDQJHnUVEUXJ
af gamle typer skibs/bundmaling. Der kan også
forekomme anden forurening, f.eks. kobber. Det
YXUGHUHVDI7%7P QJGHUQHLGHQQRUGOLJHGHODI
KDYQHQRJLLQGVHMOLQJHQHUVnODYHDWEXQGVODPmet fra denne del af havnen vil kunne klappes.
Det er dog Naturstyrelsen der i sidste ende skal
give tilladelse til klapning.
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VISION

Ønsker til fremtidige
bassindybder.

Indsejling
9m

De blå tal viser den
ønskede bassindybde
til hvert område.

Ny Vestkaj
9m

Træskibskajen og
Værftshavnen uddybes
ikke.

Nordhavn
7,5 m
Forhavn
9m

Båkelinje

Træskibskaj
5m

Sejlrende 9 m
Sejlrende
7,5 m

Værftsdok
8,5 m

Ek

str

ab

åk

eli

nje

Marina
3m

nje

Båkeli

Båkelinje

Uddybning

Værtfshavn
5m

Kortudsnittet i nederste højre hjørne, viser
det nødvendige knæk
på indsejlingen, hvis
indsejlingsdybden
øges til 9m.

$VVHQV+DYQ¡QVNHUHQXGE\JQLQJDI1RUGKDYQHQRJLGHQIRUELQGHOVHHQLQGVHMOLQJVG\EGH
SnPRJHWDEOHULQJDIHQQ\9HVWNDMPHGP
EDVVLQG\EGH'HWWHYLOJ¡UHGHWPXOLJWIRUKDYQHQ
DWPRGWDJHVW¡UUHVNLEHPHGVW¡UUHG\EGHJDQJ
Alt tyder på at udviklingen i skibsfarten går i den
retning, så hvis Assens Havn skal have en rolle i
IUHPWLGHQYLOHQ¡JHWEDVVLQG\EGHY UHHQIRUXGsætning.
$VVHQV6NLEVY UIWKDU\WUHW¡QVNHRPHQG\EGH
på 8,5 m. ved værftsdokken. Med denne dybde
YLOY UIWHWNXQQHLQYHVWHUHLHQVW¡UUHGRNPHG
VW¡UUHO¡IWHHYQH'HUPHGYLOY UIWHWNXQQHJLYH
tilbud på nye skibstyper, f.eks. skibe til offshore
LQGXVWULHQRJGHVW¡UUHWUDZOHUH
$VVHQV0DULQD¡QVNHUHQXGG\EQLQJWLOP
imellem bro A og B. Dermed vil marinaen kunne
KnQGWHUHGHVW¡UUHPRWRUEnGH
(QXGG\EQLQJDILQGVHMOLQJHQWLOPHWHUVG\EGH
er dog umiddelbart ikke så lige til. Ud over en
PDUNDQW¡JHWVDQGP QJGHGHUVNDOSXPSHVRS
YLOGHWRJVnNU YHHWNQ NSnLQGVHMOLQJHQRPNULQJ0DULHQGDOLGHWGHQQDWXUOLJHVHMOUHQGHLNNH
kan uddybes så meget.
'HHNVLVWHUHQGHNDMDQO JHUGHVXGHQLNNHE\JJHWWLOHQVW¡UUHG\EGHHQGGHQQXY UHQGHVnHQ
uddybning af de nuværende havnebassiner, vil
NU YHHQNRPSOHWJHQHWDEOHULQJDINDMDQO JJHQH
og dermed være yderst bekosteligt. Det vurderes
dog, at man for et rimeligt budget kan uddybe
bassinet ved den nordlige ende af værftets tilredQLQJVNDMVnVNLEHPHGVWRUDJWHUG\EGHJDQJYLO
NXQQHO JJHWLO(WDEOHULQJHQDIHQQ\9HVWNDM
NDQXGI¡UHVWLOGHQG\EGHPDQ¡QVNHU

ANBEFALINGER

TBT-forurening:
forurenet med TBT
måske forurenet
ikke forurenet
Tallene med blå,
indikerer den, i første
omgang, anbefalede
uddybning.

Indsejling
7 m (7,55 m)
(7,9 m)

Den røde linje viser
den problematiske
bankedannelse.

6m

Det drejer sig om,
hurtigst muligt, at
genskabe de lovede
havnedybder.

Forhavn
7 m (7,5 m)

6m

Værftsdok
7 m (7,45 m)

Marina
3 m (3,2 m)

Eventuelt større bassindybder bør overvejes i sammenhæng
med udbygning af
erhvervshavn.

'HQQXY UHQGHVLWXDWLRQHUXKROGEDURJLQGVHMOLQJVG\EGHQOHYHULNNHRSWLO$VVHQV6NLEVY UIWV
OHMHDIWDOH'HUIRUE¡UGHUKXUWLJVWPXOLJWLJDQJV WWHVHQRSUHQVQLQJRJXGG\EQLQJDILQGVHMOLQJHQRJEDQNHGDQQHOVHQYHGY UIWVGRNNHQE¡U
IMHUQHV
Oprensning af det forurenede bundslam og
XGG\EQLQJDIKDYQHEDVVLQHUQHE¡UVNHLGLUHNWH
sammenhæng, da man ellers risikerer at et nyt
lag forurenet slam når at bundfælde sig, inden
XGG\EQLQJHQXGI¡UHV'HWYLORJVnY UH¡NRQRmisk fordelagtigt, at oprense og uddybe marinaen
i samme omgang.
,QGVHMOLQJHQHULNNHIRUXUHQHWRJNDQGHUIRU
uddybes til den lovede dybde for 3,5 mio. Oprensning og uddybning af havnebassinet, ind til
værftet, forventes at ville koste 6,75 mio. (inkluGHUHULNNHXGG\EQLQJDI1RUGKDYQHQ 8GI¡UHV
oprensning og uddybning af marinaen samtidigt,
ville denne del koste omkring 0,75 mio.
(QNRPSOHWRSUHQVQLQJRJXGG\EQLQJWLOGHORYHde forhold vil altså koste omkring 11 mio.
'DYHGOLJHKROGHOVHDILQGVHMOLQJRJKDYQHEDVsin er indenfor Assens Havns ansvarsområde,
HUXGG\EQLQJVSURMHNWHWYLGHUHJLYHWWLOKDYQHQV
EHVW\UHOVH'HWE¡UGRJRYHUYHMHVRPXGJLIWHQWLO
RSUHQVQLQJHQE¡UGHOHVLPHOOHPKDYQRJNRPPXne, da misvedligeholdelsen rækker tilbage i den
periode hvor ansvaret var kommunens.
9LVLRQHQRJHQLQGVHMOLQJVG\EGHSnPVNDOVHV
i sammenhæng med en eventuel udbygning af
1RUGKDYQHQGDGHQ¡JHGHLQGVHMOLQJVG\EGHLNNH
YLONXQQHXGQ\WWHVPHGGHHNVLVWHUHQGHNDMDQO J
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ERHVERV

Erhverv

NUVÆRENDE FORHOLD

Signaturforklaring:
Havneerhverv
Håndværker
Kontor o.l.
Butik
Spisested
Diskotek/Værtshus
Museum o.l.
Hotel/Overnatning
Kortet viser de forskellige erhverstypers
fordeling, omkring
Assens Havn.
Bymidten, som er præget af kontor, handel
og turisme, presser
sig ned imod havnen,
og deler dermed erhvervshavnen i 2 dele.
Erhvervet på Assens
Næs retter sig primært
imod rekreation og
turisme.

Havnen i Assens er et tætpakket område, med
traditionelle havneerhverv, håndværksvirksomheder og liberale erhverv, som kontorer, hotel,
VSLVHVWHGHURJNXOWXUHOOHDWWUDNWLRQHULHQVN¡Q
blanding.
'HWXQJHRJVW¡MHQGHHUKYHUYNRQFHQWUHUHUVLJ
RPNULQJ1RUGKDYQHQRJ9 UIWHWLPHQVGHPHUH
stille og turistprægede erhverv samler sig omNULQJ:LOOHPRHVJDGH6WUDQGJDGHRJXGHSn
Assens Næs.
'HGDQVNHVPnKDYQHNDQLK¡MJUDGEHWUDJWHV
VRPHWVW\NNHGDQVNPDULWLPNXOWXUDUY(UKYHUYVKDYQHQELGUDJHULNNHNXQPHGDUEHMGVpladser, men også med fortællingen om Assens
VRPKDYQHE\(QOHYHQGHKDYQPHGJRGVRYHU
NDMRJHWVNLEVY UIWLGULIWHUGHUIRURJVnY UGDW
bevare, som en del af den samlede oplevelse for
byens turister.
(QOHYHQGHHUKYHUYVKDYQXGJ¡UGRJRJVnHQ
XGIRUGULQJIRURPUnGHWVXGYLNOLQJLGHWPLOM¡IRUKROGRJVW¡MJU QVHUV WWHUJU QVHUIRUDQYHQGHOsen af dele af havneområdet.
(NVHPSHOYLVYLOOHHQUHVWDXUDQWLGHWJDPOH
pakhus, på Midtermolen, være et interessant
WLOWDJ'HVY UUHYLOOHGHWRJVnPHGRYHUYHMHQGH
VDQGV\QOLJKHG QGUHJU QVHUQHIRUVW¡MVW¡YRJ
lugtgener i en sådan grad, havnens og værftets
DNWLYLWHWHULNNHO QJHUHYLOOHNXQQH¿QGHVWHG
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,SURFHVVHQIUHPLPRGGHQQHSODQKDU¡QVNHUQH
til havnens erhvervsudvikling været mange - og
forskelligartede. Der er grundlæggende to modVWULGHQGH¡QVNHUWLOKYLONHQUHWQLQJKDYQHQVNDO
udvikle sig i. Disse to retninger beskrives på de
næste sider.
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VISION 1: Erhvervshavn

a: Udstrækning af den
ønskede udbygning
af Nordhavnen, til
25.000 m2. Udbygningen indebærer også
at læmolen rykkes
længere mod vest og
forlænges.

a

a

Nordhavnen
c

b

b: Midtermolen kan
frigives til rekreative
aktiviteter, hvis arealet kompenseres med
en udbygning af Nordhavnen.
c: Mulig, ny linieføring af Ved Stranden,
så vejen kan håndtere
den ikke-havnerelateUHGHWUD¿N

d

Assens Skibsværft
e

d: Omlægning af
Søndre Ringvej, vest
om det tidligere rådhus.
e: Arealet friholdes
som buffer.

(UKYHUYVOLYHWSnKDYQHQ¡QVNHUDWIUHPWLGVVLNre og udvikle erhvervshavnen i sin nuværende
form. Den eneste mulighed for en udbygning af
erhvervshavnen, er at lade havnen vokse i nordlig
retning (a).
Assens Havn vurderer, at en udbygning af Nordhavnen, til 25.000 m2, med en 150 m. lang, ny
9HVWNDMRJHQEDVVLQG\EGHSnPYLOVNDEH
JUXQGODJIRUHQWUHGREOLQJDIRPV WQLQJRYHUNDM
Under forudsætning af en arealkompensation, i
kraft af en udbygning af Nordhavnen, vil Assens
Havn frigive Midtermolen til rekreative aktiviteter (b).
(QDQGHQPXOLJKHGIRUDW¡JHKDYQHQVDUEHMGVRPUnGHHUHQRPO JQLQJDIWUD¿NNHQVnGHQ
LNNHKDYQHUHODWHUHGHWUD¿NOHGHVLQGDG9HG
6WUDQGHQ F 'HUPHGYLO1RUGUH+DYQHYHMEOLYH
IULJMRUWWLODUEHMGVRPUnGH
Omlægningen ville også være en fordel i tilfælde
af krav om terrorsikring/indhegning af havneområdet. Dette er dog endnu ikke aktuelt.
)UD$VVHQV6NLEVY UIWHUGHUXGWU\NW¡QVNHRPHQ
Q\KRYHGWLON¡UVHOGD.UDEEHO¡NNHYHMLNNHO QJHUHNDQE UHGHQWXQJHWUD¿NWLORJIUDY UIWHW
Derfor er der bred enighed om en omlægning af
6¡QGUH5LQJYHM G YHVWRPGHWWLGOLJHUHUnGKXV
Dette vil også minimere belastningen fra den
WXQJHWUD¿NWLORJIUDKDYQHQ
Omlægningen vil lægge beslag på dele af Assens
6NLEVY UIWVDUHDO'HWWHNRPSHQVHUHVGRJYHG
DWGHQQRUGOLJHHQGHDI.UDEEHO¡NNHYHMRYHUJnU
til almindeligt erhvervsareal. Arealerne imellem
VNLEVY UIWHWRJULQJYHMHQ H IULKROGHVVRPEXIfer.

Erhverv

VISION 2: Havnefront

Forslag til en markant
anderledes plan for
havnen, med et mere
alsidigt erhvervsmiljø.

c

a: Nordre Havnevej,
og en ny vej vest om
det tidligere rådhus,
danner en skarp
afgrænsning imellem
bymidte og erhvervshavn.

b
Erhvervshavn

Udvidet bymidte

a

a
Værft

b: Erhvervshavnen
kan udvides en smule,
under betingelse af, at
støjende og støvende
aktiviteter afskærmes.
c: Der opføres boliger
på den gamle skøjtebane.

(QJUXSSHERUJHUHUHSU VHQWHUHWYHG´)RUHQLQJ
WLORSWLPHULQJDI$VVHQV+DYQVSRWHQWLDOHU´¡Qsker havnen udviklet i en helt anden retning.
*UXQGO JJHQGH¡QVNHUJUXSSHQGHQXY UHQGH
aktiviteter erstattet, af et mere alsidigt havne-/
HUKYHUYVPLOM¡)OHUHOLEHUDOHHUKYHUYNRQWRUHU
hotel, butikker, åbne værksteder og udstillinger,
og mindre erhvervshavn.
)RUO¡EHWODQJV1RUGUH+DYQHYHMU\GGHVRSVn
byens kant fremstår pæn og indbydende (a).
'HÀHVWHDIKDYQHQVE\JQLQJHUQHGULYHVIRUDW
J¡UHSODGVWLOQ\WE\JJHULLODYK¡MGH
6YLQJHWWLO.LOGHQVPLQGHYHMJ¡UHVVNDUSHUHVn
der bliver mere plads til etablering af boliger på
GHQJDPOHVN¡MWHEDQH F 
(UKYHUYVKDYQHQDIJU QVHVWLODUHDOHUQHEDJ
1RUGNDMHQ(QRSI\OGQLQJQRUGIRUGHQQXY rende mole (b), giver erhvervshavnen lidt ekstra plads. Det resterende areal indrettes som et
rekreativt grænseområde imellem erhvervshavn
og boligområder.
6W¡MHQGHRJVW¡YHQGHDNWLYLWHWHUVNDODIVN UPHV
grundigt, så erhvervshavnen ikke er til gene for
områdets beboere og den rekreative brug.
0nOHWHUHQKDYQGHULODQJWK¡MHUHJUDGE UHU
præg af byliv, rekreation og beboelse. Bymidten
skal helt ned til havnebassinet, og området skal
IUHPVWnS QWRJLQGE\GHQGHRYHUIRUO\VWVHMOHUH
turister og beboere i området.

Visionsplan for Optimering af havneområdets erhvervs- og turistmæssige potentialer
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ANBEFALINGER
c
a

a: En udbygning af
Nordhavnen, baseret
på en ekstern undersøgelse af havnens potentiale, kan fremtidssikre erhvershavnen,
og frigive arealer til
rekreative aktiviteter.

De små erhvervshavne i Danmark er udfordrede,
og i mange tilfælde nedlægges de til fordel for
beboelse og rekreative områder.

b: Området ved Kogehusmolen kan udvikles
og forskønnes, uden
det behøver sætte
begrænsninger for
havneerhvervet.

9 OJHUPDQDWXGYLNOHHUKYHUYVKDYQHQLVLQ
nuværende form, begrænser man mulighederne
IRUGHQUHNUHDWLYHEUXJ9 OJHUPDQLVWHGHWDW
omdanne havneområdet til andre erhverv, tuULVPHRJUHNUHDWLRQYLO QGULQJHUQHLPLOM¡RJ
VW¡MJU QVHUPHGRYHUYHMHQGHVDQGV\QOLJKHG
PHGI¡UHHQOXNQLQJDIHUKYHUYVKDYQHQRJPXOLJvis også værftet.

F2SGHOLQJDIWUD¿Nken fra nord, er umiddelbart ikke muligt,
men bør overvejes hvis
den eksterne undersøgelse viser et behov.

b

d

e

d: En omlægning af
Søndre Ringvej vil
være godt for områdets udvikling.
e: Arealer imellem
værft og ringvej friholdes som buffer.

Den nuværende blanding af forskellige erhverv
og aktiviteter omkring havnen, skaber en spænGHQGHG\QDPLNRJHWLQWHUHVVDQWPLOM¡VRPHUHQ
attraktion i sig selv.

'HWDQEHIDOHVGHUIRUDWInXGI¡UWHQHNVWHUQ
analyse af Assens Havns muligheder i fremtiden.
Analysen kan bl.a. afdække fremtidige godstyper,
arealbehov og havnens muligheder for at underVW¡WWHGHQJHQHUHOOHHUKYHUYVXGYLNOLQJL$VVHQV
Dermed sikrer man sig det bedst mulige beslutningsgrundlag, for havnens fremtidige udvikling.
1 UKHGHQWLO0DULHQGDO6WUDQGRJGHEDJYHGOLJJHQGHEROLJRPUnGHUE¡UGHVXGHQRJVnLQGJnL
RYHUYHMHOVHUQH
(QPLOM¡YXUGHULQJDIKHOHKDYQHRPUnGHWNDQ
give et billede af mulighederne for udvikling af
nye erhvervstyper og aktiviteter, uden vilkårene
for de nuværende havneerhverv ændres.
'HWYXUGHUHVDWRPUnGHWYHG.RJHKXVPROHQRJ
på Assens Næs, kan udvikles i retningen af mere
rekreativ anvendelse, uden at begrænse de traditionelle havneerhverv.

Erhverv

1

4

2

5

3
1: Assens Skibsværft er en af havnens mest markante virksomheder.
2: Erhvervshavnens facade langs Nordre Havnevej. En borgergruppe ønsker de eksisterende bygninger erstattet, af byggeri i lav højde.
0XVOLQJH¿VNHULRJÀLVKXJQLQJXGJ¡UIRUWLden, en fast indtægtskilde for Assens Havn.
4: Havneområdet omkring Træskibshavnen er
præget af liberale erhverv, hotel, spisesteder
og kulturelle attraktioner.
5: Pladsen kan udvikles og forskønnes markant,
uden at ændre vilkårene for havnens erhverv.

Støjberegning
I 2013 udførte COWI en støjredegørelse, for området omkring campingpladsen.
• Det røde område markerer grænsen for bykerneaktiviteter.
• Det gule område markerer støjgrænsen for
boligområder.
• Redegørelsen tager kun højde for støj fra
skibsværftet.
6: Faktiske beregnede støjkilder (2008) kl. 07-18
7: Overholdelse af planmæssige rammer kl. 07-18

6
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REKREATION OG TURISME

Rekreation og Turisme

NUVÆRENDE FORHOLD

Signaturforklaring:
Turisme
Fritid
Spisested
Hotel/Overnatning
Kraftcenter
Campingplads
a: Søsportscenteret.
b: Marinatorvet.
c: Kogehusmolen

a

I dag er faciliteterne til turisme og fritidsaktiviteter koncentreret omkring en række små og store
kraftcentre. Disse centre ligger mere eller mindre sammenhængende, fordelt i to overordnede
områder:
Assens Næs er udgangspunkt for en stor del
af byens turisme, med forskellige ankomst- og
overnatningsmuligheder, på campingpladsen, i
marinaen og i feriehusene. Campingpladsen og
Marinatorvet (b) tilbyder en række servicefunktioner til områdets turister. Yderst på næs, er
$VVHQV6¡VSRUWVFHQWHU D FHQWUXPIRUGHWKDYQHrelaterede foreningsliv.

d: Bymidten
c

d

e: Arena Assens
f: Området deles i 2, af
HQU NNHWRPPHÀDGHU
og rodede bagsider.

f

Bymidten (d), med sine hyggelige butikker,
gader, kulturinstitutioner og attraktioner, udJ¡UNHUQHQL$VVHQV¶LGHQWLWHW2PUnGHWYHG
%DDJ¡I UJHOHMHWRJ.RJHKXVPROHQ F OHYHULV U
i sommerhalvåret, og Marcussens Hotel udvider
byens pallette af ferieformer.
6RPHQ´MRNHU´OLJJHU$UHQD$VVHQVRJ3XOVHQ H 
lidt for sig selv, væk fra bymidten. Området ligger
udenfor denne plans afgrænsning, men det er oplagt at stedets potentiale vil blive optimeret, med
en bedre sammenhæng til byen og havnen.

b

e

Midtby og Næs ligger i dag adskilt af tomme åbne
ÀDGHURJRPUnGHWYHGGHQWLGOLJHUH(QWUHSUHQ¡Ugård, der i dag fremstår som en rodet bagside til
VXSHUPDUNHGHUQHRJ$VVHQV6NLEVY UIW
'HQQHDGVNLOOHOVH I XGJ¡UGHQVW¡UVWHKLQGULQJ
for optimal udnyttelse af havneområdet rekreative og turistmæssige potentiale.

Visionsplan for Optimering af havneområdets erhvervs- og turistmæssige potentialer
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VISION

Kraftcentre, optim.:
a: Søsportscenter og
læmole.
b: Byhavn
c: Marinatorv
d: Bådoplagsplads
Stiforbindelser:
e: Strandpromenade
f: Havnepromenade
g: Sti Næs-By
a

h: Lokalplanen giver
mulighed for nye funktioner, i forbindelse
med campingpladsen,
syd for Marinatorvet.

b

e
g
c

d

h
f

Rekreation og Turisme

(QRSWLPHULQJDIKDYQHRPUnGHWVUHNUHDWLYHRJ
turistmæssige potentiale opnås igennem en tosporet udviklingsstrategi.
Det ene spor er optimering af de enkelte kraftcenWUH3URMHNWLGpHUQHWLOGHWWHVSRUEHVNULYHVLGHWWH
kapitel.
Det andet spor er forbindelsen imellem kraftcenWUHQHVRPEHVNULYHVQ UPHUHLNDSLWOHWRP´9HMH
RJ6WLHU´
6WLIRUELQGHOVHUQHLRPUnGHWHUHQY VHQWOLJGHO
af den oplevelse brugere og gæster får af stedet.
(WQDWXUOLJWVPXNWRJLQWHUHVVDQWVWLIRUO¡ELPHOlem bymidte og marinaområde vil bidrage med
G\QDPLNRJÀRZLPHOOHP$VVHQVE\VDWWUDNWLRQHU
og oplevelser.
8GYLNOLQJHQDIFDPSLQJSODGVHQ K YLOLK¡MJUDG
også bidrage til oplevelserne omkring marinaen.
/RNDOSODQHQJLYHUPXOLJKHGIRUDWRSI¡UHKRWHO
VY¡PPHKDOFDIpPPLRPUnGHWV\GIRU0DULQDtorvet, hvormed udbuddet af aktiviteter på Næs,
YLOEOLYH¡JHWEHW\GHOLJW
Andre elementer fra lokalplanen bidrager også
til den samlede oplevelse, i tæt sammenspil med
denne visionsplan. Indretningen af bådoplagsplads på arealet ved den gamle materialegård (d),
RJRPO JQLQJHQDI1 VYHMVLJWHUEHJJHLPRG
oplevelsen af forbindelsen, imellem bymidte og
Næs.

IGANGVÆRENDE PROJEKTER

a: Stedet Tæller, projektområde.
b: Både &, projektområde
Lok.pl. 1.2-6

a

Stedet Tæller (a):
,VDPDUEHMGHPHGIRUHQLQJHUQHSn$VVHQV1 V
RJ5HDOGDQLDHUXGYLNOLQJHQDIHWSURMHNWRPGH
stedbundne potentialer, allerede i gang.
3URMHNWHWVJUXQGWDQNHHUDWHWDEOHUHHQJDQJEUR
langs læmolen, til molehovedet. Herfra får man
en 360 graders panoramaudsigt til by, havn og
bælt.
3URMHNWHWVLJWHUVDPWLGLJWLPRGDWJLYHXGHDUHDOHUQHRPNULQJV¡VSRUWVFHQWHUHWHWPDUNDQWO¡IW
WLOJO GHIRUIRUHQLQJHURJEHV¡JHQGHLRPUnGHW
Målet er, at spidsen af næs og molehovedet, skal
være en attraktion der bidrager til oplevelsen af
området, og fungerer som attraktiv destination,
for en gåtur rundt om havnen.
+YLVSURMHNWHWJnUYLGHUHWLOUXQGHRJGHUPHG
PRGWDJHUVW¡WWHWLODQO JJHOVHYLO5HDOGDQLDVW¡Wte med 70% af anlægsomkostningerne.
Både & (b):
I forbindelse med lokalplanen, for udvidelse af
FDPSLQJSODGVHQDUEHMGHVGHUPHGDUHDOHWLPHOlem Brugsens parkeringsplads og marinaområdet. Området skal bruges til bådoplagsplads i
vinterhalvåret, og give plads til andre aktiviteter
når bådene er i vandet.

b

Visionsplan for Optimering af havneområdets erhvervs- og turistmæssige potentialer

I sin nuværende form fremstår området generelt
som en bagside, og fordrer ikke til at man bevæger sig fra marinaen til byen, eller omvendt. Med
GHWQ\HSURMHNWYLORPUnGHWEOLYHHWQ\WUHNUHDWLYW
kraftcenter omkring havnen, og være med til at
knytte by og næs langt tættere sammen.
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MARINATORV OG STRAND

a: Marinatorv udvikles og åbnes op imod
broerne.

0DULQDWRUYHWVFHQWUDOHSODFHULQJ D J¡UGHWWLO
GHWQDWXUOLJHRPGUHMQLQJVSXQNWIRUWXULVPHRJ
rekreative aktiviteter på Assens Næs.

b: Havnepromenade.

9HGDWWU NNHWRUYHWHQVPXOHIUHPLPRGEURHUne, kan man åbne pladsen op, og skabe et hyggeOLJWRJLQGE\GHQGHPLOM¡LW WVDPPHQVSLOPHG
bådbroerne og den tværgående promenade (b).
(QE¡UQHYHQOLJNUDEEHEURRJHQSHUPDQHQWJULOlplads, i tæt kontakt med vandet, vil bidrage med
mere liv og aktivitet omkring torvet.

c: Marinaområde afVS UUHWIRUWUD¿N
G7UD¿NDIYLNOLQJSn
tværs af Marinatorv
c

e: Arealet kan potentielt rumme en del parkeringspladser, når
det ikke bruges som
bådoplag.

f

g
f: Forlængelse af eksisterende stiforløb vest
om feriehusen.

d
a

g: Ekstra badebro
b

h

e

h: Mulig udformning
af søbad (model, ”Den
Permanente” i Aarhus).

'HWHUYLJWLJWDWXGYLNOHSODGVHQLW WVDPDUEHMGH
PHGRPUnGHWVUHVWDXUDW¡UHUGHUIHNVNXQQH
lave små musikarrangementer og andre events.
$VVHQV0DULQD¡QVNHUHWDUEHMGVRPUnGH F 
DIVS UUHWIRUWUD¿NRJSDUNHULQJVnGHRJVnKDU
plads til at håndtere både og lave småreparatioQHULO¡EHWDIVRPPHUKDOYnUHW
7UD¿NDIYLNOLQJHQRJEHKRYHWIRUSDUNHULQJVSODGVHUXGJ¡UHQVWRUXGIRUGULQJ G 0HGRSPnOWH
og markerede parkeringsbåse, på arealet imellem
1 VYHMRJEnGWUDQVSRUWYHMHQ H YLORPUnGHW
kunne rumme en del parkeringspladser, i den periode hvor arealet ikke bruges til bådoplag. Den
Q\HEnGRSODJVSODGV¡VWIRUPDULQDHQYLOGHVXGHQ
også kunne indrettes, så der kan etableres midlertidige parkeringsmuligheder, i forbindelse med
DUUDQJHPHQWHUGHU¡JHUEHKRYHWPDUNDQW
3nVWUDQGVLGHQHUGHUHWVWRUW¡QVNHRPDWIRUO Qge den eksisterende sti fra feriehusene (f), vest
om Marinatorvet, og helt ned til toiletbygningen.
Mere sand på stranden, og en ekstra badebro (g)
HOOHUHWV¡EDG K VNDOJ¡UHVWUDQGHQWLOHQDWtraktiv badestrand, og fordele de badende gæster
PHUHM YQW

Rekreation og Turisme

BYHAVN

a: Omlægning af
Søndre Ringvej, sikrer
PLQGVWPXOLJWWUD¿Nbelasting på pladsen.
b: Østergade udvikles,
fra Torvet til Kogehusmolen.
c: Midtermolen udvikles til rekreative
formål.
d: Evt. ny placering af
Baagøfærgens færgeleje.

d
f

c

e: Opmarchareal til
Baagø-færgen.

a
g
e
b
h

f: Etablering af offentlige toilet og badefaciliteter.
J(WLQ¿OOE\JJHUL
kan fuldende pladsens
udformning.
h: Turistkontoret gøres mere synligt.

Visionsplan for Optimering af havneområdets erhvervs- og turistmæssige potentialer

Pladsen omkring Willemoesgade kan udvikles til
en smuk og attraktiv kobling, hvor byliv og havQHOLYVPHOWHUVDPPHQLHQ´%\KDYQ´
*UXQGWDQNHQEDJE\KDYQHQHUDWPDQNDQ¡JH
det rekreative potentiale, uden at forringe vilkåUHQHIRUHUKYHUYVKDYQRJY UIW'HWJ¡UHVYHGDW
se havneerhvervene som en del af oplevelsen.
(QRPO JQLQJDI6¡QGUH5LQJYHM D HUHWE UHQde element i udviklingen af området, da det vil
PLQGVNHEHODVWQLQJHQIUDGHQWXQJHKDYQHWUD¿N
'HQIUHGHOLJJMRUWHSODGVRPNULQJ:LOOHPRHVgade kan så omdannes, så den fremstår som en
naturlig forlængelse af Østergade (b), og dermed
trække bymidten helt ned på havnen.
Under betingelse af en udbygning af nordhavnen,
vil Assens Havn frigive Midtermolen til mere
UHNUHDWLYHIRUPnO F VRPIHNVPHUHNDMSODGV
til træskibe, og faciliteter til disse. Flytter man
I UJHOHMHWRPSn0LGWHUPROHQVQRUGVLGH G YLO
GHUEOLYHIULJMRUWDWWUDNWLYNDMSODGVWLOWU VNLEVhavnen. Der er planer om at etablere offentlige
toilet- og badefaciliteter i det gamle pakhus (f).
.OLPDVLNULQJE¡ULQGJnVRPHWY VHQWOLJWSDUDPHWHULSURMHNWHULQJHQDISODGVHQ'HWHUGRJ
\GHUVWYLJWLJWDWHYHQWXHOOHWLOWDJLNNHIMHUQHURSOHYHOVHQDIGHQnEQHÀDGHKHOWQHGWLONDMNDQWHQ
Af andre frembragte idéer kan nævnes:
(Q´$PDOLHKDYH´SnSODGVHQ
• Nærkontakt til vandet, med brede trapper og
À\GHQGHWHUUDVVHU
JHWV\QOLJJ¡UHOVHDIWXULVWNRQWRUHW K
• Belysning i området, så det også fremstår indbydende i vintermånederne
7HUUDVVHPLOM¡PHGERUGHE QNHLQIRWDYOHPP
side 21

ANBEFALINGER

a: Stedet Tæller, Realdania-projekt, kan
opnå 70% støtte til
anlæg.
b: Byhavn og omlægning af Søndre Ringvej
vil give området et
markant løft.
c: Marinatorv og
promenader kan med
fordel udføres som et
projekt.

a

b
d: Projektet ”Både &”,
og en stiforbindelse
imellem bymidte og
marinaområde, vil
skabe sammenhæng i
området.

e

e: Forlængelsen af
strandpromenaden
kan udføres relativ
billigt, og giver stor
effekt.

f
c

d

f: Stranden på næs er
i 2014 blevet udpeget
som en af Danmarks
bedste strande, men
den kan gøres endnu
bedre.

'HXGSHJHGHSURMHNWHUNDQKYHUIRUVLJO¡IWHRPUnGHWPHQGHWHUYLJWLJWDWKDYHKHOKHGHQIRU¡MH
6DPPHQK QJHQ G LPHOOHPE\PLGWHKDYQRJ
marinaområde er det vigtigste element, i forhold
til at optimere havnens rekreative og turistmæssige potentiale.
+YLV5HDOGDQLDXGY OJHUSURMHNWHWRPNULQJ6¡VSRUWVFHQWHUHW D WLOUHDOLVHULQJYLOGHVW¡WWHPHG
70% af anlægsomkostningerne. Dermed vil vi få
XWUROLJWPHJHWIRUHWPHJHWEHJU QVHWEHO¡E
Omdannelsen af pladsen ved Willemoesgade (b),
YLOY UHHQPDUNDQWIRUEHGULQJ(WDEOHULQJDIHQ
smuk, spændende og dynamisk byhavn, vil fuldHQGHELOOHGHWDIGHQJDPOHN¡EVWDGGHUVWU NNHU
sig helt ned til vandet.
Man kan nå rigtigt langt med området, uden at
forringe vilkårene for havnens virksomheder. Det
YLOGRJY UHHQIRUGHOI¡UVWDWVNDEHNODUKHGRP
erhvervshavnens udviklingsmuligheder, da det
NDQKDYHLQGÀ\GHOVHSnSURMHNWHWVDIJU QVQLQJ
)RUVN¡QQHOVHQDI0DULQDWRUYHW F RJHWDEOHringen af en havnepromenade, kan med fordel
VOnVVDPPHQWLOHWSURMHNW3nGHQPnGHInUKHOH
PDULQDRPUnGHWHWPDUNDQWO¡IW
(QIRUO QJHOVHDIVWUDQGSURPHQDGHQ H YLOJ¡UH
en stor forskel, med begrænsede midler. De resterende tiltag omkring stranden, kan tilpasses alt
efter ambitionerne for stranden på Næs (f).
Der vil i det hele taget være store bonuseffekter,
YHGDWXGI¡UHGHXGSHJHGHVWLSURMHNWHULIRUELQGHOVHPHGLJDQJY UHQGHSURMHNWHU

Rekreation og Turisme

1

2

3

1: Realdaniaprojektet ”Stedet Tæller”, vil bl.a.
etablere en gangbro helt ud til molehovedet.
2: Pladsen omkring Willemoesgade kan samle
bymidten og Kogehusmolen, i en attraktiv
Byhavn.
3: Havnens erhverv, og de store skibe, er en
DWWUDNWLRQRJXGÀXJWVPnOIRUPDQJH
4: Havneområdet bruges også til større events,
som ”Assens for fulde Sejl”. En byhavn skal
skabe mere liv og stemning på havnen, hele
året rundt.
4

5
0DULQDWRUYHWNDQO JJHSODGVWLOÀHUHHYHQWV
koncerter o.l.
6: Stranden på Assens Næs er en af kommunens
3 Blå Flag strande. Stranden har et stort udviklingspotentiale, og kan blive en af Assens’
helt store turistattraktioner.
7: En promenade rundt om Marinaen, og et interessant stiforløb ind til bymidten, kan skabe
gode oplevelser for både borgere og turister.

6

7
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VEJE OG STIER

Veje og Stier

NUVÆRENDE FORHOLD

a: Pladsen omkring
Willemoesgade fremstår som en labyrint af
WUD¿NÀDGHU
b: Ind og udkørsel
fra Rutebilstationen
belaster pladsen yderligere.
c: Broen over Kærum
Å er nedslidt, og kan
ikke længere holde til
belastningen.
d: Nye vejføringer i
forbindelse med lokalplan 1.2-6.

a
e
b

c

e

e

e: Stierne til og på
Næs hænger ikke ordentligt sammen.

7UD¿NNHQI\OGHUPHJHWSnKDYQHQLGDJRJLV U
pladsen omkring Willemoesgade virker rodet (a).
Området skal sikre forbindelse imellem nord- og
sydbyen, samt opmarchareal og parkering i forELQGHOVHPHG%DDJ¡I UJHQ
'HWWHE¡UNXQQHVWUXNWXUHUHVSnHQQ\PnGHVn
SODGVHQIUHPVWnUPHUHVRPSODGVHQGVRPWUD¿Nlabyrint.
$VVHQV6NLEVY UIW¡QVNHUDWÀ\WWHKRYHGLQGN¡UVOHQIUD.UDEEHO¡NNHYHMWLO6¡QGUH+DYQHYHMGD
EURHQRYHU. UXPc F LNNHNDQE UHGHWXQJH
lastbiler.
I forbindelse med den nye lokalplan for campingSODGVHQRPO JJHV1 VYHMRJGHUHWDEOHUHVHQQ\
DGJDQJVYHMWLOVRPPHUKXVHQHRYHUMRUGEDVVLQHUQH'LVVHYHMSRMHNWHU G K¡UHUXQGHUORNDOSODQHQ
og beskrives derfor ikke i dybden i dette kapitel.
6WLHUQHSnRJWLO$VVHQV1 V H HULGDJIRUIn
og for usammenhængende. Der eksisterer intet
QDWXUOLJWVDPPHQK QJHQGHVWLIRUO¡ELPHOOHP
bymidten og de rekreative områder på Næs, hvilket er et problem i forhold til at trække turister
fra marina og campingplads ind til bymidten, og
omvendt.
Dette kapitel beskriver nogle forslag til omlægQLQJHUDIWUD¿NNHQGHUDOOHKDUWLOIRUPnODWIULJLYHQXY UHQGHYHMDUHDOWLODQGUHIRUPnO

d

d

Visionsplan for Optimering af havneområdets erhvervs- og turistmæssige potentialer

6WLIRUO¡EHQHLRPUnGHWHUHQYLJWLJGHODIGHQ
rekreative oplevelse. De skal skabe sammenhæng
i området, gribe de eksisterende stier uden for
området, for derved at binde byen og havnen tæt
VDPPHQ6LGVWPHQLNNHPLQGVWVNDOGHKYHULV U
XGJ¡UHHWLQWHUHVVDQWRJDWWUDNWLYWE\UXP
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VEJE

a: Omlægning af
Søndre Ringvej.
E$ÀDVWHGHYHMVWU Nninger, til fordel for
den rekreative brug.

e

c: Ny indkørsel til Assens Skibsværft
d: Ny indkørsel til Rutebilsstationen.

f

a

e: Omlægning af Ved
Stranden, så vejen
kan håndtere den
ikke-havnerelaterede
WUD¿N

b

c
d

f: Alternativt hovedforløb, hvis busser kan
ledes en anden vej ind
i byen.
g: Lokalplan 1.2-6,
afgrænsning.

g
h: Igangværende omlægning af Næsvej.
i: Ny adgangsvej til
sommerhusene.

h

j

i
Veje og Stier

j: Ønsket udkørsel,
direkte til Søndre
Ringvej.

Omlægning af Søndre Ringvej:
(QRPO JQLQJDI6¡QGUH5LQJYHM D YHVWRPGHW
tidligere rådhus, er et enkelt tiltag med mange
bonusvirkninger. Hovedformålet er at fredeligJ¡UHSODGVHQRPNULQJ:LOOHPRHVJDGH E YHG
HIIHNWLYDWOHGHWUD¿NNHQWLORJIUDQRUGKDYQHQ
RYHUSODGVHQLGHWNRUWHVWPXOLJHIRUO¡E
3URMHNWHWYLOVDPWLGLJWJLYHEHGUHWLORJIUDN¡UVHOVIRUKROGIRU$VVHQV6NLEVY UIW F 9HGRJVnDW
OHGHUXWHELOHUQHGHQQHYHMWLOVWDWLRQHQ G IULKROGHV:LOOHPRHVJDGHIXOGVW QGLJWIRUWXQJWUD¿N
'HWQ\HYHMIRUO¡EYLOLQGGUDJHGHOHDIY UIWHWV
areal. Dette kan kompenseres på arealerne imelOHPY UIWHWRJ6¡QGUH5LQJYHM
Afspærring af Nordre Havnevej:
9HGDWOXNNH1RUGUH+DYQHYHMIRULNNHKDYQHUHODWHUHWWUD¿NRJLVWHGHWOHGHGHQQHLQGDG9HG
6WUDQGHQ H IULJLYHV1RUGUHKDYQHYHMWLODUEHMGVområde for Assens Havn. I den nuværende form,
YLO9HG6WUDQGHQGRJLNNHNXQQHKnQGWHUHGHQ
¡JHGHWUD¿NP QJGHRJLV UEXVWUD¿NNHQYLOOH
XGJ¡UHHWSUREOHP
'HWNDQODGHVLJJ¡UHDWRPO JJHYHMIRUO¡EHWVn
9HG6WUDQGHQRJVnNDQKnQGWHUHEXVVHUQH'HW
YLOGRJY UHPHUHRSWLPDOWKYLVEXVWUD¿NNHQNDQ
OHGHVHQDQGHQYHMLQGLE\HQVn9HG6WUDQGHQ
kun skal håndtere personbiler (f). Alternativt kan
PDQRYHUYHMHDWÀ\WWHUXWHELOVVWDWLRQHQXGDG
.LOGHQVPLQGHYHM
Ny adgangsvej til sommerhuse:
,IRUELQGHOVHPHGHWDEOHULQJDIQ\DGJDQJVYHMWLO
VRPPHUKXVHQHHUGHU¡QVNHRPHQGLUHNWHXGN¡UVHOWLO6¡QGUH5LQJYHM M 'HWWHYLOEHJU QVH
generne for Blegegyden.

STIER

A: Bindeledet
a: Stien krydser, og
indtænkes i den mulitfunktionelle bådoplagsplads ”Både &”.
b: Et blødt sving, danner et lille butikstorv
foran SuperBrugsen.
c: En gangbro over
regnvandsbassinet
tilfører stiforløbet en
oplevelse.

h

d: Forløbet forsætter
ind ad Damgade.
e: Sti til Skovanlægget.

B

f: Arena Assens og
Pulsen.

d

C
i

b
A

B: Havnepromenaden
g: Promenade og ny
Næsvej løber parallelt.

c
e

h: Promenaden føres
helt ud til molehovedet.

a

j
g

f

C: Strandpromenade
i: Eksisterende sti, vest
om feriehusene, forlænges ned til toiletbygningen.

Bindeledet (A):
(QVDPPHQK QJHQGHVWLIRUELQGHOVHLPHOOHP
marinaområdet og bymidten, er et kernepunkt
i optimeringen af områdets rekreative og turistP VVLJHSRWHQWLDOH6WLHQYLOPDUNDQWIRUEHGUH
oplevelsen, når turister og lokale bevæger sig
imellem by og næs.
)RUO¡EHWNU\GVHUGHQQ\HPXOWLIXQNWLRQHOOH
EnGRSODJVSODGVKYRUHIWHUGHWI¡UHVW WIRUEL
VXSHUPDUNHGHUQH+HUVNDEHUHWEO¡GWVYLQJHW
OLOOHEXWLNVWRUYIRUDQ6XSHU%UXJVHQ(QEURRYHU
UHJQYDQGVEDVVLQHWOHGHURSLPRG6NRYJDGHRJ
via Damgade helt ind til torvet.
6WLIRUO¡EHWE¡UGHVXGHQELQGHVVDPPHQPHG
6NRYDQO JJHWRJ3XOVHQ'HUPHGYLOPDQRSQn
sammenhæng i hele området syd for bymidten.
Havnepromenaden (B):
(QSURPHQDGHRPNULQJ$VVHQV0DULQDYLOLQYLWHUHWLOLK¡MHUHJUDGDWI UGHVWLOIRGVHOOHUSnF\NHO
LRPUnGHW8GI¡UHOVHQDISURPHQDGHQVNDOVLJQDlere kvalitet, og der kan etableres små oplevelser
ODQJVKHOHIRUO¡EHWVnGHUKHOHWLGHQHUHQQ\
destination for gåturen.
'HUEOLYHUDOOHUHGHDUEHMGHWPHGIRUO¡EHWODQJV
GHQQ\H1 VYHMGDGHWWHVWU NEnGHVNDOKnQGWHUHWUD¿NEnGWUDQVSRUWRJSURPHQDGH
Strandpromenaden (C):
(QVWLODQJVVWUDQGHQYLOWLOE\GHHQUROLJQDturoplevelse, med udsigten over Lillebælt, som
modstykke til havnepromenadens dynamik. Det
J¡UHVYHGDWYLGHUHI¡UHGHQHNVLVWHUHQGHVWLYHVW
for feriehusene, de resterende 70 m. ned imod
toiletbygningen.
6LGHO¡EHQGHDUEHMGHVGHUPHGHQQ\VWLYHVWRP
campingpladsen til sommerhusene.

j: Ny sti vest om campingpladsen.
Visionsplan for Optimering af havneområdets erhvervs- og turistmæssige potentialer
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ANBEFALINGER

a: Omlægning af
Søndre Ringvej.
b: Områdefornyelse
af pladsen omkring
Willemoesgade.

d

c: Forslag til ny placering af færgelejet.
d: Spærring af Nordre
Havnevej kan overvejes, på basis af ekstern
undersøgelse om havnens muligheder.

f
c

b
e: Arbejde med promenade og sti, i forbindelse med omlægning
af Næsvej.

a

f: Realdaniaprojektet
”Stedet tæller” arbejder med promenadeforløb ud til molehovedet.

g
g
h
i

e
e

g: De resterende stiønsker på Næs.
h: Stiforbindelse imellem by og næs.
i: Stier til Skovanlægget og Pulsen.

Veje og Stier

'HWDQEHIDOHVDWJHQQHPI¡UHRPO JQLQJHQDI
6¡QGUH5LQJYHM D GDGHWVNDEHUHQPDUNDQW
EHGUHWUD¿NDIYLNOLQJRPNULQJKDYQHQ
'HQPDNVLPDOHHIIHNWRSQnVYHGDWJHQQHPI¡UH
HWVW¡UUHRPUnGHIRUQ\HOVHVSURMHNWIRUSODGVHQ
RPNULQJ:LOOHPRHVJDGH E (QELOOLJHUHO¡VQLQJ
KYRUPDQNXQEHDUEHMGHUWUD¿NÀDGHQYLOGRJRJVn
være et stort skridt i den rigtige retning.
9HGSURMHNWHULQJHQE¡UGHWRYHUYHMHVKYRUGDQ
RSPDUFKDUHDOWLO%DDJ¡I UJHQNDQSODFHUHVYHG
HQHYHQWXHOÀ\WQLQJDII UJHOHMHW F 
6RPGHDQGUHPDUNDQWHSURMHNWHURPNULQJ
HUKYHUYVKDYQHQE¡UHQDIVS UULQJDI1RUGUH
+DYQHYHM G I¡UVWLQGJnLRYHUYHMHOVHUQHHIWHU
XGDUEHMGHOVHQDIHQHNVWHUQDQDO\VHDI$VVHQV
Havns muligheder i fremtiden.
De foreslåede stiforbindelser er vigtige brikker, i
optimeringen af de rekreative og turistmæssige
SRWHQWLDOHU'HUIRUE¡UGHLOLJHK¡MJUDGXGW Qkes som byrum, som forbindelser fra A til B.
,IRUELQGHOVHPHGRPO JQLQJHQDI1 VYHMDUEHMdes der med stiforbindelsen (e) fra sommerhuseQHRPNULQJFDPSLQJSODGVHQ'HWE¡URYHUYHMHV
RPERQXVHIIHNWHQYHGDWXGI¡UHGHUHVWHUHQGH
VWLSURMHNWHU J XGWLO6¡VSRUWVFHQWHUHWLGHQQH
sammenhæng, ikke overskygger meromkostningerne.
6WLIRUELQGHOVHQLPHOOHPQ VRJE\YLOInVWRU
betydning for sammenhængen imellem by, havn
RJQ V'HWDQEHIDOHVVQDUHVWPXOLJWDWXGDUEHMGH
KRYHGIRUO¡EHW K 
9HGSURMHNWHULQJE¡UGHWRYHUYHMHVKYRUGDQ
6NRYDQO JJHWRJ3XOVHQVHQHUHNDQELQGHVSn
IRUO¡EHW L 

1

2

3
Stiforbindelse imellem by og næs
1: Stien fra marinaområdet og ind til SuperBrugsens parkeringsplads, giver ikke de
sejlende gæster et godt indtryk af byen.
2: Et tydeligt og sammenhængende stiforløb, vil
VNDEHHQ¡JHWWUD¿NDIEO¡GHWUD¿NDQWHUIRUEL
supermarkederne.
3: En plankebro over regnvandsbassinen, vil tilføre stedet en oplevelse, og dermed medvirke
til et interessant forløb imellem by og marinaområde.

4

5

4: En omlægning af Søndre Ringvej, vil føre
GHQWXQJHWUD¿NIUD1RUGKDYQHQEDJRPGHW
tidligere rådhus.
5: Ved Stranden, i sin nuværende form, kan ikke
KnQGWHUHGHQ¡JHGHWUD¿NP QJGHHQOXNQLQJ
af Nordre Havnevej vil medføre.
6WUDQGSURPHQDGHQEOLYHUXGYLVNHWRJÀ\GHU
sammen med stranden i den sydlige ende.
7: Havnepromenaden i dag, er en smal asfaltsti.
En opgradering af promenaden, vil give hele
området et kvalitetsløft.

6

Visionsplan for Optimering af havneområdets erhvervs- og turistmæssige potentialer

7
side 29

RESUMÉ

a: Der bør udarbejdes
en ekstern rapport om
erhvervshavnens udviklingsmuligheder.
b: Med en områdefornyelse af pladsen
omkring Willemoesgade, kan man trække
bymidten helt ned til
Kogehusmolen.

a

e

c: En sammenhængende stiforbindelse
imellem marinaområdet og bymidten, vil
forbedre den rekreative oplevelse markant.

b

d: Assens Næs har
mange uforløste potentialer. Området kan
blive en af byens helt
store attraktioner.

d

c

e: En oprensning af
havnen til de lovede
dybder, bør igangsættes hurtigs muligt.

I den samlede vision, fremstår særligt 4 områder
frem som væsentlige for optimeringen af havnens
erhvervs- og turistmæssige potentiale.
Erhvervshavnens udvikling
Assens Havn er en væsentlig del af byens idenWLWHW6S¡UJVPnOHWRPKDYQHQVIUHPWLGLJHXGvikling har stor betydning, både for havnens
erhvervsliv og for de borgere der har havnen som
nærmeste nabo. Derfor må det anses som særGHOHVYLJWLJWDWInXGDUEHMGHWHWJRGWRJYHOGRNXmentet grundlag, for de strategiske beslutninger
om erhvervshavnens udvikling. Frederikshavn
.RPPXQH¿NLXGDUEHMGHWHQOLJQHQGHUDSSRUWIRU6NDJHQ+DYQ
Willemoesgade og Kogehusmolen
Pladsen har potentialet til at binde midtbyen og
KDYQHQW WVDPPHQRJGHUPHGLODQJWK¡MHUH
grad end tilfældet er i dag, fremhæve Assens
maritime kulturarv. Området kan gennemgå en
PDUNDQWIRUYDQGOLQJXGHQGHWEHK¡YHUDWV WWH
begrænsninger for erhvervshavnens aktiviteter.
Forbindelse imellem by og næs
9HGDWEULQJHRPUnGHWLPHOOHPE\HQUnGKXset og marinaområdet i spil, kan der skabes en
tæt sammenhæng imellem områdets rekreative
kraftcentre. Dette skal bl.a. ske ved markante
VWLIRUO¡E'HWWHYLOVNDEHHQPDUNDQWIRUEHGULQJ
af den rekreative oplevelse, til glæde for borgere
og turister.
Optimering af Assens Næs
Assens Næs huser en væsentlig del af byens turister, på campingpladsen, i marinaen og i feriehusene. Flere aktiviteter og bedre faciliteter omNULQJVWUDQGHQPDULQDWRUYHWRJV¡VSRUWVFHQWHUHW
YLOO¡IWHRSOHYHOVHVY UGLHQWLOHWKHOWQ\WQLYHDX
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PROCES - DELTAGERE

•
•
•
6W\UHJUXSSHQHUQHGVDWPHGXGJDQJVSXQNWLGHW
•
YHGWDJHGHNRPPLVRULHIRUVDPDUEHMGVSURMHNWHW
•
5HIHUHQFHJUXSSHQHULQYLWHUHWPHGXGJDQJVSXQNW •
i kommisoriet og en, af styregruppen godkendt,
JHRJUD¿VNDIJU QVQLQJDIKDYQHRPUnGHW
Interessenterne fremhævet med kursiv, er blevet
inviteret, men har ikke deltaget i processen.
Styregruppe (alfabetisk)
• Assens Havn (2 repræsentanter)
• Assens Marina (2 repræsentanter)
• $VVHQV6HMONOXE
• $VVHQV6NLEVY UIW
• $VVHQV6¡VSRUWVFHQWHU
• CampOne Assens Strand
• Hotel Marcussen
Referencegruppe (alfabetisk)
• $VVHQV$PDW¡U¿VNHUIRUHQLQJ
• Assens Bådcenter
• $VVHQV%DDJ¡) UJHQ$SV
• Assens Dykkerklub
• $VVHQVRJ2PHJQV6SRUWV¿VNHUIRUHQLQJ
• $VVHQV5RNOXE
• Assens Tursejlerklub
• DLG – Assens
• (MHUIRUHQLQJHQ$VVHQV6WUDQG
• Fakta - Assens
• )RUHQLQJHQDI$UEHMGVJLYHUHYHG$VVHQV+DYQ
• Foreningen til Optimering af Assens Havns
Potentialer
• ):.±)\QV:LQGVXU¿QJ.OXE
• Fyns- marineservice
• Færgegaarden
• Havnegrillen Assens

.RORQLKDYHUQH.UDEEHO¡NNHQ
Museum Vestfyn
Peking Is & Grill
Restaurant La Posta
6RPPHUKXVIRUHQLQJHQ$VQ V
Superbrugsen - Assens

BRUTTOLISTE - WORKSHOPS
Workshop 1, december 2013
• 1) Helhed og vision
• a) Balance imellem erhverv, turisme og ople
velser – en Byhavn
•  )RUVN¡QQHOVHDI1RUGUH+DYQHYHMU\GGH
bebyggelse til fordel for nybyggeri
• E  (QKDYQWLOEnGHRSOHYHOVHURJHUKYHUY
•  (UKYHUYVKDYQXGE\JQLQJ
•  +YRUGDQGH¿QHUHVHQ%\KDYQ"
•  7LQJHQHVNDOIRUHQHVSODGVWLODUEHMGVpladser
•  .RQÀLNWLPHOOHPHUKYHUYRJEROLJHUVNDO
håndteres og afbalanceres
• • Gensidige oplevelser og aktiviteter
•  7XULVPHSnKHOHKDYQHQ«HUKYHUYVKDYQ
og skibsværft er en del af oplevelsen
• F  +HOKHGHQHUYLJWLJRJGHUE¡UIRUPXOHUHV
en fælles fremadrettet forståelse, af havnen i
Assen som en by- og oplevelseshavn
•
•
•
•


D

E

6DPPHQK QJRJWLOJ QJHOLJKHG
9HMI¡ULQJHU
$ÀXNQLQJHOOHURPO JQLQJ"
6WLV\VWHPHUIUDRJSn$VVHQV1 V
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3) Udviklingsområder – styrke attraktivitet,
tiltrække gæster og dermed mulighed for forretninger
a) Udvikling af Marinatorvet
• Læ og hygge
 (YWHWO VNXUWLODWQ\GHVROQHGJDQJHQ
b) Ny dækmole, evt. suppleret med badeanstalt
c) Bedre strand og bademuligheder
 )MHUQHVWHQRJWLOI¡UHVDQG
• Ophold og læ
 %DGHDQVWDOWV¡EDGYLOIRUO QJHV VRQHQ
G  :LOOHPRHVJDGH0LGWHUPROHRJ.RJHKXVmole
 8GYLNOHRPUnGHWRJHYWÀ\WWH%DDJ¡I Ugen
 %DDJ¡I UJHQHUHQDIE\HQVDWWUDNWLRQHU
VnLNNHÀ\WWHGHQIRUODQJW
• Bypark/Amaliehave
 )RUEHGUHRSOHYHOVHQDI1RUGUH+DYQHYHM
 8GYLNOH0LGWHUPROHRJ.RJHKXVPROHPHG
ophold og blomster
• Udvikles med henblik på turisme, og i
sammenhæng med bymidten
• Bruge havnen som den bliver brugt i forbindelse med træskibsfestivallen.
 6NDEHVWUXNWXURJVDPPHQK QJLE\HQ
e) Flere tilbud og bedre service til turister
 $NWLYLWHWHURJVHUYLFHLDOWVODJVYHMU
• Fiskere, dykkere osv.
 7RLOHWWHURJVHUYLFH
f) Marinaudvikling
• Overnatning i havnen er ikke komfortabelt, pga. utæt læmole (er senere udbedret)
 'HUVNDODUEHMGHVSnHWJHQHUDWLRQVVNLIWH
 0DULQDHQDUEHMGHUSnIRUVNHOOLJHWLOEXG
•

Forsættes >>>
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•
•
•

for at lokke unge til.
• Marinaen udvikles i sammenspil med
campingpladsen
4) Yderligere forudsætninger
D  6WRUPÀRGVVLNULQJVNDOW QNHVLQGLXGviklingen af havneområdet
E  ,QJHQVW¡MHQGHDQO JLWXULVWV VRQ

•
•
Konkretisering, Workshop 1, december 2013
• 1) Marinaområde og Marinatorv
• a) Målet er
• • At gæster, borgere og brugere af marina,
skal opleve et levende og komfortabelt område.
•  (WWLOWDOHQGHRJDWWUDNWLYWRPUnGH
•  0DQJHGREOHWEHV¡JVP QJGH
• b) Handlinger
•  5HSDUDWLRQDIO PROHVLNUHUROLJWKDYQHYDQG HUXGI¡UWL
• • Bedre service og toiletforhold
• • Overnatningsfaciliteter for autocampere
•  %nGXGOHMQLQJFDIpPXVLNDUUDQJHPHQWHU
servicering mv.
•  )DFLOLWHWHUWLOVW¡UUHVW YQHU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

  6DPPHQK QJRJWLOJ QJHOLJKHG
a) Målet er
• At borgere via gå- og cykelture skal have
adgang til sammenhængende natur- og byoplevelser
 $WWUDNWLYHRJWU\JJHIRUELQGHOVHUIRUEO¡GH
WUD¿NDQWHU
 'HWVNDOY UHOHWDW¿QGHYHM
b) Handlinger
 2PO JQLQJDIWUD¿NYHG.RJHKXVPROH
:LOOHPRHVJDGHRJ6¡QGUH5LQJYHM
 (YWQ\YHMYHVWRPGHWWLGOLJHUHUnGKXV
 9HMHRJVWLHUSn1 VRJPHOOHP1 V

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

camping, marina, havn og by
 6NLOWQLQJLV USnYLJWLJHNQXGHSXQNWHU
 7RUYHPLOM¡YHG:LOOHPRHVJDGHPHGRSPDUFKWLOI UJHIHNVEDQHUYHG7ROERGHQ
 ,0DULQD3URPHQDGHDJWLJHO¡VQLQJHURJ
siddetrapper
 6WLSnQ VODQJVVWUDQGHQ*LYHURSOHYHOVH
langs vandet
  5DPEODDJWLJVWLIUDPDULQDWLO6NRYYHM
6¡QGUH5LQJYHM
a) Målet er
• At skabe en direkte og oplevelsesrig sammenhæng, for gæster og borgere
b) Handlinger
 (WDEOHULQJDI5DPEODRJ%UXJVHQV3SODGV
WLO. UXPc¶VXGO¡EY6¡QGUH5LQJYHM
 2SI¡UVHODIYDQGVSRUWVKXVLQNOXGHQG¡UV
vand-legeplads
• Udspring for alternative ruter gennem
E\HQIHNVRYHU3OXPWLO7REDNVJnUGHQ
4) Attraktiv badestrand
a) Målet er
• At skabe en badestrand, som tiltrækker
mange gæster og borgerne
 (QE\VWUDQGVRPNRPELQHUHUO NNHUEDdestrand med eventområde og en hyggelig by.
 $WUHDOLVHUH6\GGDQPDUNVPHVWRSOHYHOsesværdige bystrand og derved skabe tilVWU¡PQLQJDIJ VWHURJRPV WQLQJ
b) Handlinger
 )MHUQHVWHQRJWLOI¡UHVDQG
• Omklædning og toiletter
 0ROHHOOHUDQGUH´VDQGVDPOHQGH´WLOWDJ
• Legeplads til badende i vandet
  (UKYHUYVKDYQ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a) Målet er
 JHWRPV WQLQJRJVW¡UUHJRGVP QJGH
IRUGHOWSnÀHUHYDUHJUXSSHU
• Fremtidssikring af værft
 0XOLJKHGIRUDWIULJ¡UHDUHDOWLOE\KDYQ
YHG.RJHKXVPROHQRJ0LGWHUPROHQ
b) Handlinger
 8GE\JQLQJDI1RUGNDMWLOWRWDOP
med 9 m vanddybde mod vest
• Uddybning til værft på 9 m.
 9HMRPO JQLQJHU
 .LOGHQVPLQGHYHMWLO1RUGKDYQ
 9HG6WUDQGHQDÀ¡VHU1RUGUH+DYQHYHM
 .UDEEHO¡NNHYHMOXNNHVYHGY UIW
 %DDJ¡I UJHQÀ\WWHVQRUGIRU0LGWHUPRlen
 0LGWHUPROHQIULJ¡UHVWLOE\KDYQ
6) Byhavn – med fokus på turisme og sammenhæng til byen
a) Målet er
 $WPDQJHÀHUHJ VWHURJERUJHUHLHQ
O QJHUHV VRQV¡JHUE\KDYQQDWXUDNWLYLWHWHU
og –oplevelser på Næs og ved havn
b) Handlinger
 6WLRSWLPHULQJSn1 VODQJVVWUDQGHQ
 6WLIUD1 VWLOE\HQ
• Promenade
• Havbad
 6Y¡PPHKDO
• Marinatorv
 ´$PDOLHKDYH´LPHOOHPE\KDYQRJVWHUJDde
 %DDJ¡I UJHQÀ\WWHV
 (UKYHUYVWUD¿NRPO JJHVWLO.LOGHQVPLQGHYHM
  'U¡PPHRPVDWWLOYLVLRQHU

•
•
•
•
•
•

a) Målet er
 JHWERV WQLQJRJWXULVPHRJGHUDIDÀHGte erhvervsmuligheder
b) Handlinger
 (UNHQGHOVHDIDWGHQXY UHQGHDNWLYLWHWHU
på erhvervshavnen blokerer for målsætningen
 5\GQLQJDIKDYQHIDFDGHQODQJV1RUGUH
+DYQHYHM
 2SI¡UHOVHDI1\E\JQLQJVU NNH ODYWE\Jgeri) der åbner for værksteder og forretninJHUUHODWHUHWWLOGDQVNV¡IDUWVKLVWRULH

Workshop 2, maj 2014
•   5DPEOD
D  'HWYLJWLJVWHHUDWXGYLNOHRJJHQQHPI¡UH
•  6DPPHQK QJHQGHQDWXUOLJWRJOHGHQGH
VWLV\VWHPV\QOLJWYHGPDUNHUHWRJOLQMHVNDbende belægning
•  )RUO¡EYLD%UXJVHQVIRUVLGHPHGEO¡G
GUHMQLQJ WRUYGDQQHOVH RYHUSSODGVWLORYHUJDQJYHG6¡QGUH5LQJYHMRSWLO'DPJDGH
• • Fasthold belægning ind gennem Damgade
• • Mange bænke
• • Plankebro over regnvandsbassin, synligt
og opsigtsvækkende
•  6NDOIRUO¡EHWNDOGHV5DPEODHOOHUHU´KRYHGOLQMHWLOE\HQ´HOOHU´VPXNVWL´EHGUH"
• • Fodgængerovergang markeres og sikres.
•
•
•
•
•
•
•

2) Byhavn (i forhold til den udstukne afgrænsning)
a) Muligheder vedr. Byhavn
 9HMRPO JQLQJ
 ´$PDOLHKDYH´DQO J
• Begrænsede muligheder for café og restauranter i forhold til det nuværende erhverv
i området
E  .ODUXHQLJKHGRPRPUnGHWVDIJU QVQLQJ
 (UGHUPXOLJKHGIRUDWWU NNHHQOLQMH

•
•

LPRGQRUGYHVW"
 .DQQRJOHHUKYHUYÀ\WWHVIRUDWJ¡UHSODGV
WLODQGUH"
• De forskellige parter sender hver deres
oplæg, til den politiske proces.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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•
•
•
•

3) Marinatorv og strand på Næs
D  'HWYLJWLJVWHHUDWXGYLNOHRJJHQQHPI¡UH
• Marinatorv
 )RUVN¡QQHOVHIHMQLQJE QNHRJEORPVWHU
• Musikarrangementer
 ´%O VH6ROHQQHG´WUDGLWLRQ
 .DQ0DULQDWRUYHWnEQHVLJQHGLPRGEURHUQH"
• Mere permanet grillplads, evt. helt udover
vand
 .UDEEHEUR DIVN UPQLQJQ¡GYHQGLJ
 (QYLVXHOIRUELQGHOVHNDQY UHHQEHJ\Qdelse
 6DPDUEHMGHPHGUHVWDXUDW¡UHULRPUnGHW
 8GIRUGULQJHUPHGWUD¿NUHJXOHULQJ
• Holdbart stisystem langs Lillebælt
 )UD6¡VSRUWVFHQWHUWLOWRLOHWE\JQLQJ
 (YWODYEHSODQWQLQJVnGHWLNNHVDQGHUWLO
 6NDEHPLOM¡
 (YWEDGHEURLPHOOHPIHULHKXVHQHVRJ
kommunens
 6¡EDGEDGHKXVH
• Bænke
 (QEHGUHVSUHGQLQJDIEDGHJ VWHU
 6DQGSnVWUDQGHQ

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 %UHGHWUDSSHUSODWHDX¶HUQHGPRG
YDQGRYHUÀDGHQ
• Flydende terrasser i havnebassinnet (evt.
med glas-kigge huller ned i vandet)
E  6DPPHQK QJHQWLOE\HQHUQ¡GWWLODW
tænkes med op gennem Willemoesgade frem
WLO7RUYHW
 HYWYHGEORWDWIRUWV WWHVWHUJDGHV7RUvets brosten og fortovsbelægning ned mod
havnen.
c) Offentlige-toiletforhold på havnen.
G  7UD¿NNHQIRUEL+DYQHJULOOHQRJ%nJ¡I UJHQE¡UO JJHVPHGHQEXHVnODQJWPRG¡VW
VRPPXOLJWRJ´DIVN UPHV´EHGVWPXOLJWGHU
HUWLOWLGHUPDQJHE¡UQRPNULQJI UJHOHMHW
H  3DUNHULQJVIRUKROGRPNULQJKDYQHQ"
 .RUWWLGVRJODQJWLGV GHPGHUVWLOOHU
ELOHQRJWDJHUWLO%nJ¡
 2SPDUFKEnVHWLO%nJ¡I UJHQ
f) Alternativ udnyttelse af de 2 pakhuse som
ligger inden for det skitserede område:
• Udstillinger, musik arg./koncerter, marked, gamle skibsting, historien om den vigtige
Assens havn, etc.
g) Gade belysning, så havnen også er tilgænJHOLJRJLQGE\GHQGHLGHP¡UNHYLQWHUPnQHder
K  JHWV\QOLJJ¡UHOVHDIWXULVWNRQWRUHW
i) Øget opholdsmulighed på Midtermolen:
 ERUGHE QNHLQIRWDYOH´WHUDVVHPLOM¡´

Idéer indsendt af Morten Tukjær (Havnegrille
Assens), efter workshop 2
• 1) Byhavn (i forhold til den udstukne afgrænsning)
• a) Nærkontakt til vandet

Visionsplan for Optimering af havneområdets erhvervs- og turistmæssige potentialer
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SAMLET VISION FOR HAVNEN
Uddybning (side 6-9)
Erhverv (side 10-15)
Rekreation og Turisme (side 16-23)
Veje og Stier (side 24-29)

