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75m bølgedæmpende flydebro

Etablering af byggeplads
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Tidsplan for anlægsarbejde - ny vestmole 2014-2015

ANLÆGSARBEJDER
PÅ LEMVIG HAVN

Levering af træ

NY YDERMOLE, FORBINDELSESBRO
OG FLYDEBRO

Forbindelsesbro
Bølgeskærm
Uddybning (ikke fastlagt endeligt - tider er forventelige)

Sept. 2014 - juli 2015

Flydebro (ikke fastlagt endeligt - tider er forventelige)
Finish/ adaptering
Aflevering
NB: Der tages forbehold for ændringer i tidsplanen

Pinsestævne

Den vestlige ydermole efter stormen Bodil

Kighulsbænk fra den østlige ydermole

Udsigt langs Havnens Hus

STORMEN BODIL RAMTE LEMVIG HAVN

NY YDERMOLE - FLERE BÅDEPLADSER

HVAD BETYDER PROJEKTET FOR DIG?

I december 2013 ramte stormen “Bodil” Lemvig Havn
med ødelæggende kræfter. Den vestlige ydermole
blev delvist knust og flere både sank grundet rekordhøj vandstand og mange timer med vindstød af
orkanstyrke. Det ekstreme højvande nåede 1,83 m,
hvilket er rekord i Lemvig.

Anlægsarbejdet sker fra medio september 2014 til
primo juli 2015.

Kære havne- og midtbybeboer

Det tog flere måneder at rydde op efter stormen, og i
mens foregik planlægning af et ny yderværn, med
moler, broer og opholdsrum.
Kommunalbestyrelsen besluttede primo 2014, at den
vestlige ydermole skulle genopbygges og efter sommerferien stod det klart, hvorledes den nye ydermole
etableres.

Lemvig Havn under stormen Bodil, Foto Mads Krabbe

Ny ydermole
Den nye ydermole forlænges med 60 m. Dette sker
dels for at sikre roligere vande i de indre bassiner og
dels for at give plads til ca. 50 ekstra både. Med den
nye ydermole ønsker kommunen desuden at
tiltrække endnu flere lystsejlere og andre besøgende. Den nye ydermole udføres efter samme
principper som den eksisterende østlige ydermole.
Kighulsbænke
Som på den østlige ydermole etableres kighulsbænke i bølgeskærmen langs molen. Dette giver
mulighed for at sidde helt tæt på vandet - en helt
særlig oplevelse - specielt når bølgerne går højt ud
for havnen.
Ophold på molehoved
Ønsker man elementerne helt tæt på, bliver der, som
noget nyt, opholdsmulighed på et plateau yderst på
molehovedet.
Planlægning af arbejdet
For at undgå transport af træ fra Østhavnen gennem
Havnegade, fragtes træet via vandet til arbejdsstedet.
Byggepladsen lægger desuden beslag på parkeringspladsen vest for det tidligere isværk, der inddrages
til skurby og et areal på østhavnen til arbejdsplads i
byggeperioden. Mens arbejdet står på henvises der
derfor til p-pladser på det øvrige havneareal.

Der vil i de kommende måneder og år ske store
omvæltninger på Lemvig Havn, og det må
forventes, at dele af havnen og områderne omkring
i perioder bliver påvirket. Lemvig Kommune vil
forsøge at minimere generne forbundet med arbejdet.
Det er sjældent sjovt at bo op af en byggeplads.
Navnlig når byggeriet strækker sig over flere år. Tak
for jeres tålmodighed.
Hold ud lidt endnu – Lemvig har et yderværk på vej,
og I bliver de nærmeste til at kunne nyde det.
På www.lemvig.dk er flere oplysninger om havnearbejdet under ´Politik´-´Planer og Projekter´.
Jeg svarer også gerne på spørgsmål. Mit direkte
telefonnummer er 96 63 11 05.
Venlig hilsen
Kristine Løser
Arkitekt maa.
Teknik & Miljø

