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Dagsorden den 26. oktober 2022

1) Velkomst v/ Søren 

2) Helhedsplan for havnen 2009 v/ Connie 

3) Klubbernes visionsplan 2019 v/ Hvidovre Sejlklub 

4) Prioritering af projekter - kort og lang bane v/ Gert 

5) Den videre proces

6) Næste møde d. 14. december

7) Tak for i dag



Helhedsplan 2009 - illustrationer



Helhedsplan 2009 - Konklusion
• Forskønnelse af det nordlige havneområde med mulighed for opførelse af 2

nye bygninger til f.eks. Jagtforeningen og et nyt maritimt hus samt forskellige

servicefaciliteter. Desuden etablering af et opholdsområde med bl.a. legeplads

og grillpladser.

• Forbedring af overgangen mellem havneområdet og Lodsparken.

• Omlægning og forskønnelse af det beplantede areal foran roklubben.

• Forskønnelse af området mellem pumpestationen og Suset, herunder flytning

af ungdomsskolens containere og nedrivning af toiletbygningen.

• Omdannelse og forskønnelse af bådoplagspladsen, herunder nedrivning af

Jagtforeningens hus.

• Indretning af permanente og midlertidige parkeringspladser, der som minimum

sikrer en opretholdelse af den nuværende parkeringskapacitet.

• Uddybning af havnebassinet og opfyldning og forskønnelse af sydmolen, herunder 

forlængelse af den sydlige dækmole.

• På den udbyggede sydmole kan der opføres mindre skure samt etableres en ekstra adgang 

for isætning af joller, kajakker og lignende.

• Designmanual samt forslag til forbedring af skiltning.
• En opdateret miljørapport i forbindelse med uddybning af havnebassinet.
• Fornyelse af bolværker i forbindelse med uddybning af havnebassinet.
• Udarbejdelse af nye plangrundlag for Hvidovre Havn – f.eks. kommuneplantillæg

og lokalplan.
• Økonomisk prioritering.



Klubbernes visionsplan 2019

Ulrik Larsen fra Hvidovre Sejlklub fremlægger pointer fra planen.



Emner der skal arbejdes med –
Gennemgående elementer og 
tilgængelighed

Punkter der skal drøftes i havneudvalget Kommunens 
vision 2009

Klubbernes vision 
2019

Plan for fællesarealer, stisystemer, bevægelsesmønstre, 
skiltning, materialer, p-pladser, farver, inventar, 
cykelmuligheder,lys, belægninger, beplantning, ny indgang 
for bilister

Side 11-18 Afsnit 3

Kunstspor (413.000 kr.) - Afsnit 3



Emner der skal arbejdes med -
bygninger

Punkter der skal drøftes i 
havneudvalget

Kommunens vision 2009 Klubbernes vision 2019

Et nyt klubhus til Roklubben 
med og et multianvendeligt 
lokale til fællesbrug og 
undervisningsformål, 
restaurant?*)

Nej, dengang var den ikke slidt Afsnit 5

Et nyt is/cafe-hus med 
offentlige toiletter for enden af 
Nordmolen*)

Side 16 (tårn til toiletter og 
cafe)

Afsnit 3

Det blå Quark for enden af 
Nordmolen*)

Side 16 Afsnit 3

Et nyt masteskur mellem Suset 
og HOFOR-matrikel*)

Nej, dengang var det ikke slidt -

*) Afhængighed til design og tilgængelighed



Emner der skal arbejdes med –
vand og havneaktiviteter

Punkter der skal drøftes i havneudvalget Kommunens 
vision 2009

Klubbernes 
vision 2019

Undersøgelse af opsætning af badebro/proton - -

Forslag til aktiviteter - Afsnit 3



Emner der skal arbejdes med –
kommunikation

Punkter der skal drøftes i havneudvalget Kommunens 
vision 2009

Klubbernes 
vision 2019

Kommunikationsstrategi for havnen udbygning og facilitering - Afsnit 3

Evaluere driftsmodel - -



Deltag Hvidovre



Næste møde d. 14. december


