
Helhedsplan for Holbæk Havn
UDVIKLINGSPLAN VED DEN POLITISKE HAVNEGRUPPE



Indledning – Den Politiske Havnegruppe

Den Politiske Havnegruppe
10  Udvalgte politikere, nedsat som 
rådgivende og forberedende arbejdsgruppe 
af Kommunalbestyrelsen, den 18. april 
2019. 

Denne udviklingsplan er Havnegruppens 
bud på en plan for en sammenhængende 
udvikling af området. Planens formål er, at 
give overblik over det samlede 
havneområde, give status på udviklingen og 
samtidig at sætte retning for de 
udviklingstiltag, der fortsat mangler 
afklaring omkring.

Havnegruppens arbejde bygger videre på 
arbejdet i den tidligere Havnegruppe, 
samarbejde med interessenter og borgere.



Indledning – Den Politiske Havnegruppe

Arbejdsproces
Den Politiske Havnegruppe har siden juni 2018 
afholdt månedlige møder, hvor den overordnede 
havneudvikling har været drøftet, og konkrete 
projektforslag præsenteret. 
Derudover har Havnegruppen været på 
studietur, rundt at se på andre havneområder i 
Svendborg, Fåborg, Bogense og Middelfart.

Eksterne brugere og borgere har været 
inddraget, dels ved borgermøde om havnen i 
starten af 2019, samt ved løbende inddragelse i 
konkrete sager, såvel større som mindre.

Havnegruppen har løbende initieret forelagt 
Kommunalbestyrelsen beslutningssager, f.eks. 
om igangsætning af skitseprojekter for de to 
udviklingsområder på Blegstræde- og Ny HageFotoklubben, Freddy Brandenburg  



Indledning – den samlede havnefront, fokus på havnen

Gl. Havn

Ny Havn

Ny HavnGl. Havn

Strandparken

Strandengen

Holbæk havnefront spænder over hele 
strækningen fra inderfjorden i vest, til det 
centrale havneområde og marinaen i øst. 

De grønne strækninger ved Strandparken og 
Strandengen er velfungerende grønne rum, 
der supplerer havneområdet fint. Fra 
borgerne er udtrykt ønske om at fastholde 
de nuværende forhold, med supplerende 
forbedringstiltag, belægninger, skiltning, 
inventar og belysning, samt kystsikring.

Udviklingsplanen er koncentreret omkring 
det centrale havneområde fra færgemolen 
og Gl. Havn, til Blegstræde Hage og 
industrihavnen, samt Ny Hage og arealet ud 
til Strandengen. Det er også i dette centrale 
område, at de største omdannelsesopgaver 
ligger.



Vision og målsætninger

Vi vil en aktiv havn, der binder bymidten 
sammen med havnen. 

En levende bydel, der rummer boliger, 
erhverv, kulturliv og fritidsliv og bidrager 
med oplevelser for både beboere, 
besøgende og erhvervsdrivende.

Havneområdet har potentiale til at styrke 
byens identitet. Vi arbejder for, at nye 
initiativer støtter op omkring den 
maritime historiefortælling i Holbæk 
Havn.

Havnen skal tilbyde et 
sammenhængende promenadeforløb fra 
inderfjorden og helt til marinaen

Fotoklubben, Freddy Brandenburg  



Vision og målsætninger

Gl. Havn og beddingerne er 
omdrejningspunkt for det maritime liv –
det skal styrkes og understøttes 
yderligere ved en målrettet omdannelse 
og aktivering af Blegstræde Hage med 
maritime aktiviteter, Kystlivscenter og 
Nationalmuseet.

Området omkring Filmtorvet er et 
kulturelt, rekreativt samlingssted i byen 
og stedets profil med kulturbiograf, 
offentligt torv, events og arrangementer 
skal udvikles videre

Holbæk Havn skal være et attraktivt sted 
at besøge for gæstesejlere, og 
vandfladerne i havneområdet skal 
aktiveres Fotoklubben, Erik Nielsen  



Vision og målsætninger

Bymidten og havneområdet skal bindes bedre 
sammen. Ovenstående foto er et referenceeksempel 
på etablering af en nyskabt forbindelsestrappe 
mellem bymidte og havn i Svendborg, hvor 
Havnegruppen var på studietur. Holbæk har lignende 
forbindelser. De skal styrkes, og måske kan nye 
komme til?

Den maritime kulturarv er Holbæks DNA, og 
etablering af Kystlivscenter og
National Museets aktiviteter, skal medvirke til 
at videreudvikle og styrke et allerede 
eksisterende stærkt træskibsmiljø ved 
Blegstræde Hage, omkring beddingerne og 
værftet.

Liv på havnen ved havnefestivalen SKVULP 
2019. Havnepromenaden er åbnet op, og der 
er fri passage langs havnebassinerne. Med 
udviklingsplanen prioriteres færdiggørelse af 
belægninger og byinventar på endnu ufærdige 
delstrækninger - til en sammenhængende 
færdig promenade.
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Den fysiske plan



Status på havneudviklingen



Den fysiske plan - arealanvendelse



Helhedsdisposition



Helhedsdisposition, med projektprioritering



Delområde Gl. Havn

Værftet

Havnegrillen

Restaurant

Restaurant
Restaurant

færgemole

Fiskebassin

Legeplads
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Ny erhvervsmole

11

Bymidte

Værftet

Færgemolen
Parkering



Delområde Blegstræde Hage

Nationalmuseet

Kystlivscenter

Kanal

Museumsmolen

Holbæk
havneby

Værftet

havnehallerne

3
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14
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stranden

Holbæk Havneby

16



Delområde Blegstræde Hage

Illustration af havnehallerne set fra ny kanal mod syd, ved tegnestuerne Utmark og Schönherr



Delområde Blegstræde Hage



Delområde Blegstræde Hage



Delområde Blegstræde Hage



Delområde Ny Havn

kanalbro

Havnebassin Ny Havn



Delområde Filmtorvet

Biograf

husbåde

Filmtorvet

omdannelsesområde

lystbådehavn

Biograf

Sejlsport og
Bådepladser

Lystbådehavn

Ny kanal

6

7

17b



Delområde Filmtorvet
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Delområde Ny Hage
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Ny Hage

Finsings PladsNy Havn



Delområde Ny Hage

Illustration af Ny Hage Havnepark ved Lone Backs arkitekter



Delområde Ny Hage

Illustration af Ny Hage Havnepark ved Lone Backs arkitekter



Delområde havnen øst

Rensningsanlæg

Filmtorvet



Arkitektur og byrum

Kig fra Brolæggerstræde gennem den nye havnebebyggelse

Kig henover Holbæk Havnebys tage til Gl. Havn og fjorden

Moderne udtryk i gavlene ved Fjordstokkene Altaner som facadeelementHavnefrontens gavle med højhuset under opførelse

Kig fra værftet ud på Gl. Havn

Værftets karakteristiske, renoverede gavle



Arkitektur og byrum

Moderne containerarkitektur ved Filmtorvet, reference

Reference på maritimt udtryk, lav bebyggelse mod Finsings Plads

Reference maritimt byggeri, Nykøbing Västre Hamnen, referencefotoByrum ved Filmtorvet

Reference byhusfacader ved Sluseholmen

Västre Hamnen, referencefoto



Grøn struktur, belægninger og belysning

Træplantning langs Havnevej

Skitseprojekt for etablering af havnepark på Ny Hage

Havneområdet er i vid udstrækning en urban bydel. Den 

tætte bebyggelse og de mange befæstede arealer ved 

havnepromenade, veje og stier, udgør et samlet gulv i 

området, der skal suppleres af grønne rum, med 

mulighed for ophold.

Den eksisterende bystrand udgør et eksempel herpå og 

den kommende bypark på Ny Hage vil give området 

yderligere et sådan grønt rekreativt rum, ligesom 

bearbejdningen af udearealer ved Blegstræde Hage giver 

nye muligheder for etablering af grønne oaser.

Anlæg af ubebyggede arealer skal i øvrigt ske i henhold 

til principperne angivet i designmanual for Holbæk Havn.

Langs Havnevej er etableret plantning med større træer. 

Store trækroner er tænkt at omslutte gaderummet, og 

danne overgang mellem den gamle bydel og den nye 

havnebydel



Trafik og parkering

Kig fra et af bymidtens stræder henover Gasværksgrundens 
Parkeringsplads til værftet og havnen

Illustration af nyt parkeringsprojekt langs Havnevej. Den østligste 
strækning mellem Brostræde og Østre Havnevej er realiseret.

Havneområdet trafikbetjenes via Havnevej, der løber som en 

del af den indre ringgade rundt om Holbæk midtby. Fra 

Havnevej fordeles trafikken til havneområdet via tre 

primære adgangsveje; Kanalstræde, Brostræde og Østre 

Havnevej, der alle er koblet til den langsgående 

hovedtrafikåre i området; Isefjords Allé. Havnepromenaden 

Filmtorvet, samt Ny Hage og arealerne omkring værftet ved 

Blegstræde Hage er udlagt som arealer, hvor færdsel sker på 

fodgængernes præmisser. Den overordnede stiforbindelse; 

Fjordstien, forløber ligeledes gennem havneområdet fra 

Finsings Plads i vest, over Filmtorvet og langs 

Havnepromenaden med forbindelse af stiforløb vest for 

værftet til Gl. Havn og stiforløb videre til inderfjorden. 

Det er en overordnet målsætning, at de rekreative arealer 

rundt langs havnebassinerne kan opleves fredeliggjort fra 

biltrafik. Gasværksgrunden udgør bymidten og havnens 

største p-plads. Nye p-projekter er kommet til bl.a. langs 

Havnevej, men parkeringen udgør en fortsat udfordring.



Klimaudfordringer og højvandssikring

Eksempel på skitseforslag til højvandssikring ved værftet, 
af Hasløv og Kjærsgård

Den samlede strækning langs havnefronten er berørt af 
klimamæssige udfordringer, herunder i særdeleshed 
risikoen for oversvømmelser ved højvande og stormflod.
Udfordringen søges løftet ved arbejde for løsninger i 
større skala, i samarbejde med de øvrige kommuner 
omkring Isefjord og Roskilde Fjord, frem for ved 
kommunale enkeltindsatser. En overordnet løsning kan 
have lange udsigter, og vi er derfor også nødt til at 
forholde os til problematikken i den nuværende 
situation. 
De forestående arbejder ved havnepromenaden 
indebærer mulighed for at arbejde med 
højvandssikringstiltag, og der er udarbejdet skitser for 
en højvandssikring omkring værftet.
I skitseprojektet for omdannelse af Ny Hage til 
havnepark er ligeledes indtænkt en fremadrettet sikring 
af arealerne mod fremtidige vandstandsstigninger og 
oversvømmelser. De mange små etaper kan i fællesskab 
ende med at udgøre en samlet beskyttelse, men der er 
tale om lange strækninger, med bekostelige 
anlægsinvesteringer.



Helhedsdisposition, med projektprioritering



Tak for jeres bidrag til havneudviklingen –

Havnegruppen har undervejs modtaget 
udviklingsønsker og projektforslag fra 
borgere og interessenter, f.eks.:
-Visionsplan fra beboerne ved Havnefronten 
-Oplæg fra Kystlivscentret og NATMUS
-Forslag til nyt teater i havneområdet
- Udviklingsønsker fra Sejlsportsforeningerne 
ved Finsings Plads 
-Forslag fra Bådelaugene til tiltag i Gl. Havn
-Udviklingsønsker fra grundejerforeninger 
ved Strandmøllevej
-Udviklingsønsker fra Roklubben
-Projektforslag fra Klatreklubben
-Projektønsker fra Muslingefiskerne
-Forslag fra Dialog Holbæk
-m.fl.
.. Tak for det - det har medvirket til at sætte 
retning for havneudviklingen.


