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Forord
Byrådet og borgerne har over de forløbne år med mellemrum haft omdannelsen af
Kerteminde havn på dagsordenen. Det har nu resulteret i, at byrådet har vedtaget en
samlet strategisk havneplan, som giver retning for de kommende års byomdannelse i
Kertemindes nye bydel ved Strandkilen og i selve havneområdet med Marinaen.
Havneplanen har taget afsæt i ønsker og synspunkter fra den forudgående og senere
offentlige debat om havnens fremtid. Det har sammen med borgerne og Marinaens
interessenter været vigtigt for byrådet at skabe et nyt lag af nye huse og bebyggelser,
friarealer og grønne oaser og en ny Marina, som er indpasset i den eksisterende
købstad og som også afspejler den tid vi lever i.
Det er sammen med byrådet mit ønske, at byens borgere, erhvervsdrivende og
besøgende vil få glæde af at se den nye bydel og Marina vokse frem og leve med i
selve tilblivelsen. Det vil ske i naturlige etaper hen over nogle år. Det er et ønske, at
alle vil få gavn af den nye bydel og den nye Marina, når den er blevet til virkelighed.
Med realiseringen af Havneplanen starter Kerteminde op på en ny fortælling i byens
historie. Havneplanen er tænkt som mere end en fysisk plan – den er også tænkt som
en strategisk udviklingsplan, der ved sin realisering skal være med til at skabe vækst i
fremtidens Kerteminde Kommune og i selve Kerteminde By.
Det er derfor også en fortælling om tiltrækning af nye borgere, om nye erhverv, og om
flere turister og arbejdspladser.

Hans Luunbjerg
Borgmester
Kerteminde Kommune
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Indledning
I sommeren og efteråret 2014 blev den seneste offentlige debat
om Kerteminde Havns mulige udvikling afholdt. Debatten
drejede sig først og fremmest om visionen for fremtidens havn.
Debatten blev afrapporteret i december 2014 i form af
rapporten ”Borgernes VISION for Fremtidens havn i
Kerteminde”.
Den 31. marts 2016 besluttede byrådet at igangsætte en samlet
planlægning for Strandkilen og Kerteminde Havn, som udstak
retningen og det strategiske grundlag for de kommende års
byudvikling i havneområdet.
Der blev som optakt til denne plan og som opfølgning på
debatten i 2014 i maj 2016 afholdt 2 åbne havneworkshops for
borgerne. På byrådsmødet den 1. september 2016 besluttede
byrådet at sende et høringsudkast til en byomdannelsesplan for
Kerteminde havn i offentlig høring i 8 uger. Under
høringsperioden blev afholdt borgermøder og 2 offentlige
debatdage i en skurvogn ved SuperBrugsen med efterfølgende
rundvisning i havneområdet. Der er desuden afholdt et antal
selvstændige møder med Marinaens brugere.

Høringsforslagets byomdannelsesplan

Der indkom 43 høringssvar. De indkomne bemærkninger og
indsigelser er vurderet i sagsfremstillingen. Høringssvar og
sammendrag heraf er tilgængeligt på www.kerteminde.dk.
Havneplanen er ikke en juridisk bindende plan. Det
er en strategisk udviklingsplan, der giver en helhedsorienteret
retning for udviklingen i havneområdet. Den skal derfor
betragtes som så tilpas fleksibel, at der er mulighed for
justeringer – dog ikke sådan, at det anfægter planens
hovedretning.
I den efterfølgende realisering af planen, som vil ske i etaper
efter byrådets anvisning, skal der efter planloven udarbejdes
det nødvendige plangrundlag i form af lokalplaner og
kommuneplantillæg, ligesom kommunalt ejede grunde, der
indgår i omdannelsesplanen skal i offentligt udbud.
Endelig vedtaget Havneplan
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Kort om byens udvikling
Kertemindes udvikling udspilles over en lang række af
historiske epoker – fra bo- og ladeplads ved Kerteminde Fjord i
vikingetiden til en middelalderby og købstad med
købstadprivilegier fra 1413 som den sidste by på Fyn.
I midten af 1800-tallet indtrådte industrialiseringen og
byvæksten med en håndfuld af industrivirksomheder i byen. Og
industri havde sammen med fiskeriet og søfarten fra midten af
1800-tallet og frem en stadig større betydning for byen.
I år 1900, da jernbanen kom, skabte det øgede og uudnyttede
muligheder for afsætning af fiske- og andre industriprodukter.
Metal- og levnedsmiddelindustrien voksede. Kerteminde blev til
en egentlig industriby med stærke håndværkervirksomheder og
Fyns største fiskerihavn. Ca. halvdelen af byens 3.800
indbyggere ernærede sig i 1950 alene ved industri og
håndværk.

Kort over
Kerteminde
fra 1799

Frem til 1970 var industrien stadig stærk og også i dag er der
stærke industri- og håndværksvirksomheder. Det har dog i dag
fået en mindre plads i byens udvikling. Fiskeriets og industriens
betydning for byen er blevet mindre i takt med, at byens
udvikling som oplands by til Odense er blevet større. Byens
indbyggertal er gennem det 20. århundrede steget jævnt og
udgør i dag ca. 5.800 indbyggere.
Efter strukturreformen i 2007 blev Langeskov, Munkebo og
Kerteminde kommune sammenlagt og Kerteminde har i den
sammenhæng udviklet sig til et relativt stærkt kommunecenter.
Havnens udvikling fra 1799 til i dag

Kerteminde Kommune og by befinder sig i dag i en
overgangsperiode, hvor det hidtidige velfærdssamfund er under
pres. Vi er også godt på vej ind i en periode, hvor Kertemindes
betydning og livsgrundlag som bolig- og oplandsby til Odense
stadig forøges. Flere og flere af Kertemindes indbyggere tager
på arbejde i Odense, og turismen har fået større og større
betydning som livs- og udviklingsgrundlag for byen.
Stemningsbillede fra nutidens Marina

Fortællingen om nutidens Kerteminde handler således om en smuk og gammel købstad ved kysten. Det er også
en oplandsby til Odense med gode boliger for alle nær kyst og strand samt en god kulturby. Det er også en
turistby hvor turismen vækster, en god handels- og erhvervsby og frem for alt en smuk, harmonisk og velbevaret
købstad med direkte adgang til strand og havn. Havnen har fra at være en stærk erhvervshavn udviklet sig til en
lystbådehavn og havnen er blevet byens vigtigste rekreative og bosætningsmæssige ressource.
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Vision og mål
Fremtidens havn skal være for alle - både borgere, erhvervsliv
og besøgende. Der skal skabes et levende og indbydende nyt
byområde, som er fuldt tilgængeligt for enhver. Havnens rum
ønskes indrettet sådan, at de indbyder til det gode byliv, med
muligheder for både afslapning og ro men også høj
energiudladning. Det skal være et nyt byområde til gavn for alle
aldersgrupper og Marinaen skal forbedres og opgraderes så
den bliver en tidssvarende, integreret og naturlig del af
havneområdet og byen.
Der skal være plads til kulturbegivenheder, sport, rekreation,
erhverv og boliger. Derfor skal der skabes en god
vekselvirkning mellem større åbne pladser, mindre og mere
intime byrum, gyder og stræder, som er forbundet med
hinanden i et fintmasket net.
Helt fundamentalt er det et vigtigt mål at skabe så god en
blanding og balance som muligt mellem boliger og erhverv,
offentlig og privat service. Og det er vigtigt, at arkitekturen i
skala og materialer matcher den gamle købstad og samtidig
afspejler nutiden i sit eget arkitektoniske udtryk.
Den nye havneby skal være en integreret del af bymiljøet, og
den skal supplere og understøtte eksisterende kvaliteter og
tilbud, som allerede de findes i købstaden. Og Marinaen skal
have et løft, så den kan tiltrække flere sejlere, både fastliggere
og turistsejlere og blive en mere betydelig del af byens liv.
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Planens hovedtræk
I Kerteminde købstads centrale dele
op til havnen, løber de gamle gader i nord sydlig retning,
”Mellemrummene” er typisk fyldt ud med fine sluttede
købstadsbebyggelser. Havnearealerne har i modsætning hertil
en øst vestlig orientering, som via havnens infrastruktur
naturligt er orienteret mod vandet. Disse to forskellige typer af
byområder skal fastholdes, forbindes og respekteres som det
vigtigste hovedgreb mellem købstad og havn.

Parti fra Langegade. Postkort fra 1937

Købstaden trækkes ud til den gamle strandbred
Bystrukturen, som vi kender den fra købstadsbebyggelsen
mellem Langegade og Strandvejen trækkes helt ud til
Hindsholmvej.
Strandvejen som købstadsgade
Efter jernbanens og stationens nedlæggelse, har Strandkilen
ligget hen som et relativt åbent og uindbydende område. Her
skal skabes en ny og sammenhængende købstadsbebyggelse
med sluttet randbebyggelse. Strandvejen bliver på den måde
udviklet til en interessant
købstadsgade, som det er rart at
færdes i, og som vi kender fra
købstadens andre gader.
Hindsholmvej, en helt ny bygade
Ved at trække købstaden ud til
Hindsholmvej, får Hindsholmvej nu
rollen som den trafikåre, der skal
sammenbinde de to bydele og
udgøre overgangen fra købstad til ny
havneby. I planen åbnes der derfor
op for, at Hindsholmvej på stykket
langs havnen bliver udformet i en
mere menneskevenlig skala som en
egentlig bygade med let hævede
overgange og allé beplantninger
langs vejen på begge sider.

Parti fra Langegade. Postkort fra 1937
Havnen i slutningen af 1800 tallet

Kerteminde Station, luftfoto fra 1957

Kerteminde Station blev nedlagt i 1966 og posthuset blev opført
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En port mellem købstad og havn
Hovedforbindelsen mellem Odense og Kerteminde sker via
Hans Schacksvej, som ad Nordre Havnekaj udgør aksen mod
vandet. Det er også lokalt den vigtigste akse mellem købstaden
og havnen, vandet og Marinaen.
Krydset ved Hans Schacksvej/Hindsholmvej fremtræder, som
det er i dag, konturløst og udflydende. Området mangler
identitet, menneskelig skala og en strammere bygningsstruktur
på hjørnegrundende, som kan definere byrummet.
I planen foreslås det derfor at trække kommende byggerier helt
ud i hjørnerne, så der dannes en egentlig port fra købstaden til
det nye havneområde samtidig med at den vigtige sigtelinje her
forstærkes. Der kan etableres en dagligvarebutik på
posthusgrunden/ved busterminalen.
En ny busterminal som sløjfe
Som en konsekvens af planens byggemuligheder på
posthusgrunden/ved busterminalen, foreslås den nuværende
busterminal flyttet over på den østlige side af Hindsholmvej. Der
etableres en bus sløjfe med en ny terminal og med Nordre
Havnekaj, Islandsgade og Grønlandsgade som selve
bussløjfen. Udkørsel kan ske på Hindsholmvej, hvorfra det er
muligt at komme i alle retninger.

Et fremtidigt byggeri på den nuværende
busterminal vil hjælpe til med at definere krydset
som et strammere og mere veldefineret rum. Når
F&B evt. udbygges bør byggeriet her også føres
ud til hjørnet

Selve busterminalen, som placeres ved Islandsgade, vil dermed
indgå som en naturlig del af sammenbindingen af den gamle
købstad med den nye havneby. I selve området bliver der en fin
tilknytning og nærhed mellem busserne og ”havneportens”
østlige kernefunktioner med en evt. fremtidigt udbygget Fjord &
Bælt og Super Brugsen.

Busterminalen flyttes over på den anden side af
Hans Schacksvej til Islandsgade og
posthusgrunden kan bebygges og bruges til andre
formål.
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Stier, forbindelser, promenader og sigtelinjer
Det rekreative stisystem mellem den gamle købstad og havnen
og mellem delområderne i det nye havnekvarter er en vigtig del
af planens hovedgreb. Det skal udformes og udlægges sådan,
at det i særlig grad sammenbinder hele byen. Vigtige
hovedruter skal findes parallelt med sigtelinjerne mod vandet.
At færdes på cykel- og gangstier bidrager i
modsætning til bilkørsel bedst til at
stimulere vores sanser og til at give os
gode oplevelser. Ved at færdes gennem
stisystemet mellem bydelene og på tværs
af de enkelte kvarterer, vil man i hvert af
kvartererne støde ind i nye synsoplevelser
og muligheder. Det gælder hvad enten
man færdes til fods eller på cykel.
Stipromenaden fra Langebro og ud til
havneindløbet på begge sider af kanalen er
med etableringen af Renæssancehavnen
og Jollehavnen - sammen med Marinaens
sti langs vandet - blevet til byens vigtigste
vandpromenade. Ud for Fjord & Bælt
mangler der et stykke vandpromenade.

Der foreslås etableret en vandpromenade forbi Fjord & Bælt

Det foreslås derfor at etablere en udvendig promenade her, så
man uden forhindringer kan spadsere langs vandet helt fra
Nordstranden gennem Marinaen og videre ned langs Nordre
Havnekaj og forbi Fjord & Bælt på vand siden.
Herfra kan man vælge at fortsætte turen videre ud af stien
langs Lillestranden eller vælge at fortsætte over Langebro og
videre langs vandet helt ud til Jollehavnen og det nye badehus
yderst på molen. Man kan også fortsætte videre langs
Sydstranden ud til Lundsgaard Gods og derfra ud i godsets
skove – en helt enestående by- og naturpromenade langs
vandet. At etablere det manglende lille stykke promenade ud for
F& B vil derfor have stor betydning for den samlede oplevelse.

Stien langs Lillestranden

Cykelturisme i
Kerteminde –
et potentiale
som kan udvikles
og tiltrække
mange flere
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De samlende større bypladser i byen
Kertemindes nuværende store byplads
eller markedsplads ved kirken og den
fremtidige store plads ved Nordre Havnekaj
ligger i kort gåafstand fra hinanden.
Promenaden ved Fjord & Bælt er vigtig at
få etableret af hensyn til at forbedre
sammenhængskraften mellem de 2
pladser.
Begge pladser har i sig selv en passende
størrelse og udformning til at kunne rumme
relativt store forsamlinger og events af
forskellig art. Pladserne kan samtidig godt
tåle et mere dagligdags brug med færre
brugere og besøgende uden at virke
tomme. Pladsen ved Nordre Havnekaj er
en del større end Kirkepladsen.
Begge pladser kan bruges i et samspil med
de tilstødende vejarealer og dermed rumme
endnu større forsamlinger.

Kommende vandpromenade
Pladsareal
Tilstødende vejarealer

I det fremtidige billede af brugen af byens
pladser, kan man forestille sig, at antallet af
events og store begivenheder i byens rum
vil vokse. Det vil øge behovet for den nye
plads ved Nordre Havnekaj og for en
velfungerende forbindelse mellem de 2
pladser, så de kan bruges i sammenhæng
med hinanden, når behovet opstår.

Det nye pladsanlæg ved Nordre Havnekaj består af en vandret
større flade eller plint, som er bygget sammen med et trappeanlæg i
forbindelse med højvandsmuren. Sammen med vandpromenaden
kommer pladsen til at udgøre Kertemindes største egentlige
byplads. Pladsen, som bliver suppleret med et nyt opfyldt areal er
således meget større end Flakhaven i Odense. Man kan stadig køre
i bil rundt om pladsen.
Kirsebærfestival – masser af mennesker på
markedspladsen ved kirken
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Bygningen yderst på pladsen udformet som en søstjerne, er tænkt
som Maritimt Hus, hvor forskellige marine- og andre events med
eller uden samspil med pladsen kan finde sted. Bygningen kunne
også rumme bibliotek og evt. turistkontor. Selve pladsen rummer
også mulighed for etablering af fitness anlæg og legeplads.
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Veje
Der foreslås følgende ændringer i vejstrukturen
-

Hindsholmvej fra Hans Schacksvej ud til
Marinavejen foreslås indrettet som bygade i
samme bredde som i dag med et antal
hævede overgange for cyklister og gående, så
de kan komme sikkert over vejen. Farten
nedsættes til 40 km/t hvilket ikke vil forringe
vejens kapacitet.

-

Den østlige del af Grønlandsgade skal stadig
være åben for bilkørsel men etableres som sivegade,
så farten nedsættes.

-

Grønlandsgade vedbliver at være en vigtig fødevej til
og fra havnearealerne. P-pladserne under plinten ved
Nordre Havnekaj skal have adgang via Grønlandsgade.

-

Der etableres en ny vej ind til Marinaen som en
forlængelse af Peder Møllerstræde. En ny vej etableres
herfra i samme linje som Islandsgade ned til
Grønlandsgade, hvorved der skabes en ny forbindelse
og sigtelinje mod havnen.

-

Islandsgade mellem siloen og Super Brugsens parealer foreslås lukket for biltrafik og forbeholdes
fremover alene til buskørsel i forbindelse med
bussløjfen og den nye busterminal

Ovenfor et eksempel på en bygade med hævede
overgange og markering med beplantning.

Nye vejføringer / forlægninger

Islandsgade foreslås som busgade
og lukket for biler
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Fremtidige p - plads forhold
Samlet
Der fjernes i forhold til den nuværende situation i
alt 150 offentlige p-pladser fra Strandkilen nord
for rådhuset og fra Nordre Havnekaj.
Havneplanen for det samlede område tilfører
234 nye p-pladser, hvoraf de 157 skal dække
boligernes og dagligvarebutikkens behov. I
fremtiden vil der således være 73 færre
offentlige p-pladser i byomdannelsesområdet.
Der tilføres yderligere 100 nye p-pladser nord
for planens område. Det vil samlet set betyde 27
flere offentlige p-pladser end i dag.
Strandkilen
Det vurderes at belægningsprocenten på de
samlede offentlige p-pladser i Strandkilen i dag
ikke er fuldt udnyttet og der vil under alle
omstændigheder kunne findes ledige p-pladser i
gåafstand i den nære del af havneområdet.
Endelig kan en del af underskuddet på de 37
p-pladser i Strandkilen reduceres næsten
fuldstændigt, hvis det kræves, at boliger skal
etablere p- pladser på egen grund.
Havneområdet
De 60 offentlige p-pladser, der fjernes fra Nordre
Havnekaj har aldrig været brugt i særlig
udstrækning til parkering. Før siloerne blev
nedrevet og den gamle Bådkommisær endnu
optog en del af arealet, var der slet ingen
offentlig parkering i dette område.
Det er derfor vurderingen, at disse pladser ikke
indgår i det daglige samlede parkeringsbehov.
Så nettounderskuddet på offentlige p-pladser i
havneområdet på 36 p-pladser er mere regneri
end en realitet. I dagtimerne vil der som i dag
særligt i havneområdet stadig være stor
overkapacitet af p-pladser.
Det anbefales, at der på sigt etableres et
parkerings henvisningssystem. Ved særlige
events som tiltrækker mange fra oplandet må
der som hidindtil ved den slags lejligheder
etableres midlertidige løsninger.
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Parkeringsregnskab
STRANDKILEN
Nord for rådhuset
Strandkilen Nord
Dagligvarebutik
25 boliger nord
10 boliger syd
I alt
Netto off. p-pladser når 35 p-pladser
til boliger og 32 til butik er fratrukket
HAVNEOMRÅDET
Nordre Havnekaj
20 boliger Grønlandsgade Nord
10 byferieboliger + hotel
60 boliger Nordre Havnekaj
I alt
Netto off. p-pladser når 90 p-pladser
til boliger er fratrukket
NETTO OFF. P-PLADSER I ALT
Nyt p-areal nord for Johannes Larsen
museets p-pladser
NETTO OFF. P-PLADSER I ALT

NYE

FJERNES

NETTO

90
45
32
29
14
120

90
-37
60

28
26
60
114

60
-36
-73

100
+27

Jfr. vedtægt for Kerteminde Kommunes parkeringsfond af 2010 skal pbehovet for boliger og andre formål udover offentlige formål dækkes af
ejerne. Ved byboliger foreslås der i Havneplanen kun 1 p-plads pr. bolig.
Som det fremgår af kortet nedenfor etableres der skråparkering og
kantstensparkering overalt ved nybyggerierne.
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Temaer
Identitet og arkitektur
Bygninger og bykvarterer skal afspejles i en autentisk og nutidig
arkitektur. Den nye arkitektur og bygningerne skal passe til
stedet og harmonere med den øvrige by.
Der lægges op til forskellige by- og arkitekturudtryk passende til
de enkelte områder. Arkitektonisk udtrykker de enkelte
byggerier sig forskelligt og tilpasser sig på forskellig vis stedet.
Arkitekturen skal generelt matche omgivelserne og danne gode
rammer omkring by- og kulturlivet.
Der skal bygges i høj kvalitet, gerne med et enkelt dansk
købstadsudtryk, som afspejler byen, gerne med referencer til
tilbage i historien og i de danske kystbymiljøer.
Materialer og overflader og mindre bygningsdele skal afpasses
efter stedet og være autentiske. Nye byhuse skal have et
moderne autentisk udtryk.
Kulturhistorie og bevaringsværdi
Kerteminde har, ligesom mange andre købstæder, en rig
kulturhistorie og en mangfoldighed af kulturhistoriske lag.
I havneomdannelsesområdet, er der ikke mange
kulturhistoriske spor tilbage. Den nye havneby bliver en ny
fortælling om byen. Det er vigtigt, at den kulturværdi, som ligger
gemt i købstadens huse og dens forskellige bygningsmiljøer
respekteres af den nye havneby, og hvor det er muligt trækkes
med ind i de nye bykvarterer.
I selve havneområdet er siloen et stort og markant spor fra
havnens tid som erhvervshavn. Siloen kan bevares som
vartegn og kan som eksempel anvendes rekreativt og som
udsigtstårn med mulighed for café på toppen.
Uden en fremtidig benyttelse bør den nedrives.
Byrum og byliv
Havnebyens byrum skal byde på noget for alle og være fuldt
tilgængelige for offentligheden. Der skal skabes tæthed og
intimitet, slipper, små og større pladser med lys og luft, som
hænger sammen i et net og er fuldt tilgængelige for alle
aldersgrupper, beboere og besøgende.
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Temaer
Byrummene skal skabe gode stemninger, som passer til stedet
og byen omkring de enkelte rum - eksempelvis stedet eller
pladsen med den spændende udsigt, stedet hvor der er fint at
spise, steder og rum hvor der er læ, hvor man kan have
marked, hvor man dyrker sport og motion eller bare er der for at
være sig selv.
Også større begivenheder som store koncerter skal der være
plads til. Byrum og pladser skal generelt være så dynamiske, at
de kan bruges til mange forskellige formål.
Vandpromenaden langs kajerne og ved Marinaen bliver
hovednerven og rygraden i det gode byliv. Stierne skal
sammenbinde byrum og pladser og hvor det er muligt følge
sigtelinjerne mod vandet
Hele havnebyen skal have en høj grad af begrønning
og linkes til det maritime, eksempelvis tang og muslinger,
sand og drivtømmer mv.

Byliv, veteranbiler og træskibstræf ved
Nordre Havnekaj

Kunst og kultur
Der skal være plads til kunstevents og
mere stationære kunstværker i
havneområdet. Kunst og kultur i byens
rum er med til at skabe byen og gøre den
nye bydel mere tiltrækkende og attraktiv
for både byens borgere og turister.
Flere byer i Danmark har i gennem
de senere år udarbejdet en kommunal
kunststrategi. Køge er et eksempel på
det. Her er det overordnede mål, at
kunsten bliver en medskabende
udviklingsfaktor i de nye bydele.
Kerteminde har gode traditioner for at integrere kunst og kultur i
byens liv. Det skal derfor overvejes at udarbejde en egentlig
strategi for kunst i byens rum, eksempelvis også i forbindelse
med den kommende højvandsmur og andre bygningsanlæg.
Strategisk brug af midlertidige aktiviteter indenfor kunst og
kultur kan tilføre liv og ejerskab i et nyt byområde både før,
under og efter den nye bydel står færdig, Midlertidige aktiviteter
skal tænkes ind som en vigtig del af processen omkring
realiseringen af Havneplanen.
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Klimatilpasning og bæredygtighed
Byggeriet skal opføres med sunde og bæredygtige
byggematerialer. Hvor det kan lade sig gøre, skal der bruges
løsninger til lokal håndtering af overfladevand og samtidig med
at disse arealer også kan anvendes som rekreative og grønne
arealer. Tænk taghaver ved Nordre Havnekaj.
Højvandsmuren bliver et vigtigt klimaanlæg for beskyttelse af
store dele af byen. Udover murens vigtigste funktion med at
holde stormfloder ude, er det også bæredygtigt at udforme
muren, så den kan bruges til flere forskellige formål - rekreativt
anlæg, til promenade, til at sidde på, som kunst- og eventmur
og meget mere.
Mobilitet
Det ville på sigt være hensigtsmæssigt at udarbejde en
mobilitetsplan. En mobilitetsplan kan bl.a. tilskynde til, at vi
bruger bilen mindre i nærområdet og kommer til at cykle og gå
mere. Vi skal også kigge nærmere på, om vi kan forbedre og
effektivisere den offentlige trafik, så vi kommer til at bruge
busserne mere.

Eksempel på lokal håndtering af regnvand

I forbindelse med parkering skal der være det nødvendige antal
p-pladser men det skal være et mål at bruge så få af byens
arealer som muligt til p-pladser.
Vi skal derfor vide mere om hvor meget og hvor p-pladserne
bruges mest og hvor de bruges mindst. I praksis vil der være
mulighed for at dobbeltudnytte en del af byens p-pladser. Det
handler også om vaner og påvirkning.

Vi skal bruge bilen mindre og cykle mere
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Delområder
Havneområdet er opdelt og sammensat af 3 kvarterer eller
delområder: 1. Strandkilen, 2. Området syd for Grønlandsgade,
3. Området nord Grønlandsgade.

Havneplanens samlede etageareal.

Boligtal
Erfaringsmæssigt vil man i dag bygge med en gennemsnitlig
størrelse på ca.110 m2 pr. bolig, når der er tale om byboliger.
Når de enkelte etaper sættes i spil vil detailplanlægningen
nærmere vise, hvor mange boliger der bliver i den enkelte
bebyggelse. Samlet set vurderes det, at boligtallet samlet
kommer til at ligge i et spænd på mellem 100 og 125 byboliger
alt efter størrelsen af de enkelte boliger.
Etapeinddeling
Det påregnes at planen vil blive realiseret etapevis.
Der skal inden masterplanen inddeles endeligt i enkeltetaper
foretages en analyse og kontakt med investorkredse. Etape
inddelingen skal efterfølgende forelægges i byrådet til endelig
vedtagelse.
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Delområde 1
Strandkilen
Bebyggelsens karakter og skala
Det er vigtigt, at købstadskarakteren vest for kilen bliver fanget op i Strandkilen og kommer til at afspejle
købstadens struktur i skala og rytme i en moderne fortolkning af arkitekturen. Det er også vigtigt, at
bebyggelsens facader lokaliseres som sluttet randbebyggelse ud mod Strandvejen, så man på den måde
får skabt en købstadsgade som i struktur og form kan opleves som en ny og spændende gade, der er lige
så rar at færdes i som i de øvrige købstadsgader.
Husene skal opføres som sammenhængende byhuse og i en overvejende karréstruktur gennemskåret af
passager og stier, som skaber forbindelse mellem købstad og havn. Tage skal udføres med rød tegl, mure i
blank tegl eller vandskurede og malede i varme farver.
Så meget kan der bygges
Samlet set kan bebyggelsen maksimalt rumme ca. 3900 etagemeter hvilket svarer til ca. 25 - 35 boliger,
hvis det hele bliver opført som boliger. Bebyggelserne skal opføres i 1 ½ - 2 ½ etager.
Det må bygningerne anvendes til
Den nordlige del af kilen kan alene anvendes til boligformål. Der kan opføres en dagligvarebutik på 1200
etagemeter på posthusgrunden/busterminalen. Der kan spredt i den øvrige del af bebyggelserne indlejres
ikke miljøbelastende erhverv, offentlig og privat service såsom café og restaurant. Den sydligste del af
bebyggelsen ved Trollegade kan anvendes til boliger, bibliotek og turistkontor. Planen lukker endvidere op
for, at det eksisterende rådhus kan ombygges og eller udvides.
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Strandkilen set
fra syd.
Trollegade
forlænges ud til
Hindsholmvej og
der etableres
gennem en
forlægning af
Trollegade en ny
sigtekile mod
vandet. Husene
orienterer sig
mod Strandvejen
så der opstår en
købstadsgade

Forlægning af
Trollegade

Strandkilens nordligste købstadsbebyggelse
set fra Strandvejen. Peder Møllerstræde
forlænges over Hindsholmvej ind i
havneområdet.

Strandkilens nordligste købstadsbebyggelse set fra
Hindsholmvej.
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Delområde 2
Havneområdet syd for Grønlandsgade – Nordre Havnekaj
Bebyggelsens karakter og skala
Bebyggelsen skal fra alle sider fremstå som et moderne tæt lavt, åbent og indbydende bygningsanlæg, der
danner ryg og væg mod Grønlandsgade på den ene side, kajen på den anden side og pladsen mod øst på
den tredje side.
Bebyggelsen opføres på en plint (en plan flade som er løftet over det omgivende terræn), som mod øst
udgør en del af højvandsmuren. Højvandsmuren, som skal udgøre en del af den sammenhængende
vandpromenade, etableres som et trappeanlæg. Bebyggelsen og pladsen skal være fuldt offentlig
tilgængelig for alle. Der dannes en større grøn opholdsplads i forbindelse med trappemuren som kan
indrettes med lege- og kondiplads eller andre rekreative anlæg. Der skal sikres en ny sigtelinje fra
Marinavejen gennem bebyggelsen.
Bebyggelsesplanens struktur giver således masser af luft og en helt ny plads mod øst med et fantastisk
udsyn til vandet. Pladsen bliver en hel del større end kirkepladsen inde i byen. Pladsen skal være anvendelig
for mange forskellige større events og begivenheder.
Bebyggelsen skal som vist på illustrationerne og referencebillederne have en organisk, spændstig og fri
udformning, som gerne må overraske og stimulere sanserne. Bygningerne skal signalere et moderne nordisk
formsprog og være bæredygtig. Overflader skal være blank eller pudset mur gerne med brug af træ, metal,
sten, glas, cortèn stål og farvet beton – også gerne med friske og kraftige farveindtryk – med altaner og
karnapper. Taghaver og begrønning af facader og tage kan integreres i byggeriet. Belægninger kan være
børstet beton, granit, befæstet med grønt og beplantet, træ dæk m.m.
Så meget kan der bygges
Bebyggelsens grundareal er på 2.200 m2 og der kan maks. bygges 6.600 etagemeter hvilket svarer til ca. 60
boliger. Bebyggelsen kan opføres i 2 – 3 etager. Enkelte bygninger ind mod siloen kan opføres i 4 etager.
.
Det må bygningerne anvendes til
Bebyggelsen skal overvejende anvendes til boligformål, stueetagerne kan anvendes til udadvendte formål
som bibliotek, turistkontor, kulturformål, café og restaurent samt til forskellige events. Der skal endvidere
være mulighed mindre virksomheder og butikker. Yderst mod øst på den store byplads, som vokser i
størrelse, når der bliver udvidet med et nyt opfyldt areal, kan opføres et maritimt hus, som også kunne
rumme bibliotek og turistkontor. Vejen yderst mod øst etableres som sivegade. ”Søstjernen” på pladsen kan
opføres med max. 400 etagemeter.

Eksempler på hvordan plads
og højvandsbeskyttelse kan
forenes
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Eksempler på en moderne
og varm arkitektur i nordisk
”tæt lav tradition”
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Havneområdet syd for Grønlandsgade – Nordre Havnekaj
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Bebyggelsen ved
Nordre Havnekaj set
nord set fra kajen og
vandet mod syd –
sådan kunne det se ud
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Havneområdet syd for Grønlandsgade – Nordre Havnekaj

Pladsen foran bebyggelsen
ved Nordre Havnekaj – sådan
kunne det se ud
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Havneområdet syd for Grønlandsgade – Nordre Havnekaj

Marinavejen skal fortsættes som
sti gennem bebyggelsen på
Nordre Havnekaj, så der fra
Marinavejen skabes en ny
sigtekile og forbindelse med
Nordre Havnekaj.
Der kan stadig køres i bil rundt
om Nordre Havnekaj. Dog skal
vejstykket langs vandet indrettes
som sivegade.

Det nye opfyldte havneareal, som
etableres i forbindelse med den nye
Marina udgør sammen med den øvrige
plads og de indre dele af vandarealet
op til pladsen et af de bedste
opholdsarealer som byen overhovedet
kan byde på.
Samtidig bliver det den største plads i
byen, selvom der yderst på pladsen kan
opføres et nyt Maritimt Hus og eller
bibliotek og turistkontor.
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Det er vigtigt, at pladsen bliver indrettet
på en sådan måde, at den kan bruges
til mange forskellige aktiviteter, så den
kan blive hele byens store plads.
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Delområde 2
Havneområdet syd for Grønlandsgade – Fjord & Bælt
Fjord & Bælt udgør en vigtig kultur-, oplevelses- og læringsfunktion i Kerteminde By. Og der har inden for det
sidste år været arbejdet med forskellige udviklingsscenarier, som dog ikke er kommet i mål.
Fjord & Bælts fremtidsvision for området er, at det kan udbygges som et stærkere maritimt oplevelses- og
læringscenter med muligheder for bygningsudvidelser af forskellig art, herunder med realisering af planerne
om et Maritimt Hus.
Der arbejdes med ideer om:
- Et skarvhus
- En publikumstrappe der fører os ned under vandet og adskilles fra kanalen af en glasvæg. Der
etableres her et nyt bassin for marsvin, som gennem en kanal er forbundet med det eksisterende
bassin og hvor der fra bunden af publikumstrappen er visuel forbindelse med bassinet.
- Et nyt café-, butiks- og billethus, som placeres ud mod Hans Schacksvej som en ny indgang til F&B
og som en egentlig indgangsportal til området med kontorer for de administrative på 1. sal.
- Nye legearealer
- Nye indendørs og udendørs laboratorier
Endelig er der arbejdet med et parkeringsanlæg efter samme princip som ved Nordre Havnekaj.
Det er vurderingen, at Fjord & Bælt gennem en realisering af en sådan skitseplan kan tiltrække langt flere
turister end det er tilfældet i dag. Det vil også kunne tiltrække en større del af Kertemindes egen
lokalbefolkning. Bebyggelsens nærmere omfang og volumen tages der stilling til i forbindelse med et konkret
projekt.
Der arbejdes videre med at få etableret en egentlig finansieringsplan, hvor der bl.a. tages kontakt med
diverse fonde og andre finansieringskilder.
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Ny
promenade
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Havneområdet nord for Grønlandsgade – Boliger
bådplads/Byferie og Hotel
Bebyggelsens karakter og skala
Bebyggelsen i det mindre område af bådoplagspladsen nord for tanken og på ”skattehusgrunden” eller
grunden øst for tanken skal opføres som traditionelle byhuse i princippet som sluttet randbebyggelse mod
den nye vej, så man opfatter at bebyggelsen på Strandkilen nord og bebyggelsen på bådoplagspladsen får
Havneplanen til at hænge sammen på tværs af Hindsholmvej. Materialerne kan være træ, blank eller pudset
mur i lyse varme farver. Tage kan udføres med rød tegl eller som listede paptage. Bebyggelsen langs
Grønlandsgade kan opføres i en mere moderne arkitektur og formsprog, som matcher arkitekturen på Nordre
Havnekaj.
Så meget kan der bygges
Der kan samlet opføres ca. 4700 etagemeter, heraf ca. 2500 etagemeter til boligformål svarende til ca. 20
boliger. Resten ca. 2.200 etagemeter kan anvendes til byferie/mindre hotel med ca.10 ferieboliger og et hotel
på ca. 50 værelser. Husene kan opføres i 1 ½ - maks. 2 ½ etager. Bebyggelsen lang Grønlandsgade kan
opføres i minimum 2 etager eller maks. 2 ½ etager.
Det må bygningerne anvendes til
Bebyggelsen på bådpladsen og skattehusgrunden må alene anvendes til boligformål. Bebyggelsen langs
Grønlandsgade kan anvendes til hotel/byferie eller til udadvendte formål såsom bibliotek, turistkontor, cafè og
restaurant. Bebyggelserne får vejadgang fra Hindsholmvej og Grønlandsgade og der etableres
parkeringspladser langs vejen.
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Havneområdet nord for Grønlandsgade – Boliger
bådplads/Byferie og Hotel
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Bebyggelsen på den sydøstlige
del af bådoplagspladsen set på
gaden ned mod Islandsgade –
sådan kunne det se ud
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Delområde 3
Havneområdet nord for Grønlandsgade – Marinaen
I 1972 vedtog byrådet at etablere en ny Marina. Den 26. maj 1973 blev den nye Kerteminde Marina indviet.
Dén var dengang en af landets største marinaer. Med sine ca.700 pladser og op til 10.000 gæstedøgn hører
Kerteminde Marina fortsat til i denne kategori. Etableringen af den nye Marina i 70-erne var et fremsynet
maritimt udviklingsprojekt, som har dannet fundament for, at Marinaen helt frem til i dag har kunnet opfylde
kravene til et moderne lystbådeanlæg og har klaret sig fint i konkurrencen med andre danske lystbådehavne.
Hvis Kerteminde Marina fortsat skal være med i superligaen af danske lystbådehavne og bevare og forøge
sin tiltrækningskraft, er tiden blevet moden til en opgradering og modernisering. Der er primært på grund af
klimaforandringer med flere og voldsommere storme og havvandsstigninger behov for en bedre sikring af
Marinaens både vand- og landarealer. Der er også behov for helt nye broer i form af nye flydebroer ligesom
en forøgelse af vanddybden er nødvendig, så gæstesejlere med store både ikke sejler forbi Kerteminde.
En modernisering af optagesystemet er også stærkt påkrævet. Der foreslås en ny kran med en forøget
løftekapacitet på op til 30 ton og et mere sikkert og rationelt bådstativsystem med forbedrede
oplagsmuligheder der fylder mindre og er nemmere at arbejde med. Marinaplanen giver også mulighed for
nye publikumsfaciliteter og muligheder for at etablere flere bygninger til sejlsportsaktiviteter, restauranter og
maritime butikker samt offentlige og private servicefunktioner.
Selve indretningen og den nuværende infrastruktur trænger også til et løft. I dag er der er der langs Marinaen
10 broer. Det nye Marinaplans hovedgreb er at reducere antallet af broer fra 10 til 2 hovedbroer med et antal
af tværbroer. Begge broer er inderst i Marinaen opført som broer hvor mindre motorbåde og kajakker kan
komme under og sejle langs havnepromenaden. Der åbnes op for at kajakker og mindre motorbåde kan
komme ud gennem nye passager i Marinaen både mod syd og mod nord.
Gennem dette hovedgreb intensiveres og koncentreres sejlerlivet og aktiviteterne omkring to broer og langs
promenaden med kajakker og mindre både på hele strækningen. Livet i Marinaen vil derfor for både sejlere
og besøgende opleves mere spændende, intensivt og integreret.
Gæstesejlerne er i dag tilfældigt, hvor der er plads, spredt i hele Marinaen. Derfor foreslås det at etablere et
koncentreret område for gæstesejlere, så de også kan opleve et mere intenst sejlerliv med muligheder for et
forøget socialt samvær gæstesejlerne imellem. På Kerteminde Kommunes hjemmeside findes et mere
detaljeret dokument om Marinaplanen.
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Stemningsbilleder fra den
eksisterende Marina
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Den sydlige bropassage for kajakker,
joller og mindre motorbåde. Det giver
god og nær kontakt mellem sejlere og
landkrabber

KERTEMINDE
HAVNEPLAN 2017
Delområde 3
Havneområdet nord for Grønlandsgade - Marinaen
Som det fremgår af tabellen, vokser antallet af
vandpladser med næsten 100 pladser fra 687
pladser til 781 pladser og der bliver også afsat
flere vandpladser til gæstesejlere.
Antallet af bådoplagspladser falder med ca. 30
pladser fra 466 oplagspladser til 435 pladser.
Både hvad angår vandpladser og oplagspladser
på land er der en god overskydende kapacitet
på 221 vandpladser og 118 oplagspladser. Da
der årligt kan tælles 50 til 70 både, der ikke
bliver søsat, findes her en yderligere
landpladskapacitet.
Da de nye moler skærmer Marinaen af for
storme og flydebroerne optager vandstigninger
uden at fortøjninger skal justeres, vil der
sandsynligvis være flere bådejere, som ikke
tager båden op om vinteren.

Sommersituation
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Havneområdet nord for Grønlandsgade – Marinaen

Yderst på de nye flydebroer
etableres der en
udsigtsplatform med integreret
Bade- og toiletrum.
De yderste led ved
flydebroerne er forbeholdt de
største både. Her er der den
tilstrækkelige vanddybde

Den kommende Højvandsmur
bliver integreret i den nye
promenade langs Marinaen
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