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Skive Søsportshavn
Forslag til forbedring og renovering af:

• Bro 5, Inderste del inkl. platform
• Bro 5, ved sjægtehuse
• Ydermole og Bro 6
• Bro ved kran og dieseltank
• Beplantning mellem gangstrøg og P-plads
• Oversejl ved opholdspladser 
• Vandlegeplads
• Diverse
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Inspirationer til fornyelse:
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100 meter

Bro 5, inderste del
Bro 5, ved sjægtehuse

Ydermole, Bro 6

Bro ved kran og 

dieseltank

Beplantning og oversejl

ved opholdspladser

Aktuelle delområder:

Vandlegeplads
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100 meter

Bro 5, inderste del
Bro 5, ved sjægtehuse

Bro 5:



Terræn ligner 

noget, der 

aldrig er gjort 

færdigt

Trædæk 

ujævnt og 

slidt

Bro 5, inderste del. Aktuelle tilstand:
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Bræddebelægning  

slidt og ujævn
Der mangler en 

spunsvæg på 

denne del af broen

Platform uden 

reel anvendelse

Lidt umotiveret at 

der er åbent ned til 

hulrummet

Sikkerhed 

tvivlsom uden 

rækværk

Lidt umotiveret at 

broen er smallere 

her

Bro 5 ved sjægtehuse. Aktuelle tilstand
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Bro 5 renoveret
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Bro 5, inderste del inkl. platform (Skive Søsportshavn):

• Spuns ud for platform

• Ny træbelægning lagt på strøer oven på renoveret trækonstruktion

• Udvidelse af platform til opholdsplads med borde og bænke

• Solsejl over platform

• Opfyld og regulering af terræn bag spuns 

• Trappe til lille flydebro ved ”Aakanden”

• Uddybning af bassin

Bro 5, ved sjægtehuse (Hotel Strandtangen)

• Spuns i hele broens længde

• Udvidelse af bredde på bro som ved inderste del

• Ny træbelægning lagt på strøer oven på renoveret trækonstruktion

• Opfyld og regulering af terræn bag spuns

• Uddybning af bassin foran spuns

• Afdækning mellem bro og terrasser ved sjægtehuse

• Rækværk på terrasser ved sjægtehuse

• Kloak og dræn af terræn



7,5 m65 m 116,5 m

Bro 5, opmåling
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Bro 5 renoveret, inderste del

Skive Søsportshavn, renovering af bro 5 m.v.                                                                          februar 2021 



100 meter

Bro ved kran og 

dieseltank

Bro ved kran og dieseltank:
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Belægnin

g ujævn 

og slidt

Bro 

ubekvem 

høj 
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Bro ved kran og dieseltank, renoveret:
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Bro ved kran og dieseltank, renoveret:

Plan og snit

• Etablering af spunsvæg

• Opfyld af terræn bag spunsvæg

• Uddybning af bassin

• Ny belægning som betondæk eller alternativt 

belægning med SF-sten.

• Etablering af forsænket forbro med trappe i 

træ

• Planen viser en ny kran med en rækkevidde 

ca. 1,5 større end den eksisterende. 

Alternativt kan den eks. kran flyttes helt ud til 

den nye spunsvæg

• Ny kloak
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100 meter

Ydermole, Bro 6

Ydermole, bro 6:
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Ydermole og bro 6

Vand gennem-

strømning ikke 

optimal

Udvendigt 

rækværk 

mangler

Ringe 

gennemsejlings  

højde for kajakker 

m.v.



Ydermole og bro 6, renoveret:
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Ydermole og Bro 6:

• Spunsvæg i sluse i ydermole

• Terrænregulering bag spunsvæg

• Uddybning af bassin ved sluse

• Ny bro over sluse. Bro som giver gennemsejlingshøjde for kajakker m.v.

• Kontrol af træbelægning på ydermole

• Rækværk på østside af ydermole



100 meter

Beplantning og oversejl

ved opholdspladser

Beplantning og oversejl ved opholdspladser:
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Ingen visuel 
adskillelse mellem 
gangstrøg og biler



Gangstrøg renoveret, med ny beplantning og oversejl ved opholdspladser
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Gangstrøg:

• Ny vandledning og elkabel i eks. rosenbed

• Ny beplantning med buske og træer, som visuelt adskiller gangstrøg fra P-plads

Opholdspladser

• Solsejl



100 meter

Vandlegeplads:

Vandlegeplads
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Vandlegeplads, inspirationer:



Redningsstiger, sikre med flyttede pullerter:
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Nogle bemærkninger til forslagene:

Forslagene tager i væsentlig grad udgangspunkt i ønsker og idéer fremsat af 
bestyrelsen i Skive Søsportshavn.

Forslagene er dermed tænkt som et diskussionsgrundlag for drøftelser med alle 
involverede ejere og brugergrupper. Forslaget kan dermed tillige danne grundlag 
for drøfteler omkring finansiering af realiseringen.

Der er i forbindelse med forslagets udførelse foretaget skitseopmålinger af de 
berørte områder. Disse er suppleret med opmålinger foretaget i Google Earth.

Perspektivtegninger er alle konstrueret med de viste foto som underlag.

Der er ikke foretaget eftersyn af trækonstruktioners eller eks. spunsvægs tilstand.

Der er med udgangspunkt i det aktuelle materiale udarbejde et overslag over 
realiseringen af forslagene for de enkelte delområder.

Som arbejdsgrundlag for udførelsen bør udarbejdes  et egentligt projektmateriale.


