Helhedsplan for området ved

ENØ STRAND & STEJLEPLADSEN
Tilgængelighed for alle
Spektrum Arkitekter, Marts 2021

Kolofon
Titel		
		
		

Helhedsplan for området ved
Enø Strand & Stejlepladsen
’Tilgængelighed for alle’

Totalrådgiver

Spektrum Arkitekter

Samarbejde
Karrebæksminde Forum
		•
Teknisk udvalgsformand
		•
Næstved Havn
		•
Karrebæk og Karrebæksminde Erhvervsforening
		•
Lokalråd Karrebæksminde
		•
DUNK (Destinations Udvikling Netværk Karrebæksminde)
		•
Næstved Turistforening
		•
Karrebæksminde Fiskeriforening
		•
Næstved Sejlklub
		•
Karrebæksminde Idrætsforening
		•
Vinterbadeklubben Isfuglen
		•
Fællesudvalget
		•
Ejerforeningen HøjboParken
		•
Ejerforeningen Lundegård
		•
Karrebæk Menighedsråd
		Næstved Kommune
		
•
Anders Østergaard Hansen, Teamleder, Center for Trafik og Ejendomme
		
•
Christine Hald, Assistent, Center for Trafik og Ejendomme
		
•
Solveig Bergmann Nielsen, Seniorprojektleder, Center for Plan og Miljø
Layout		

Spektrum Arkitekter

Udgivelse

2021

2

Indholdsfortegnelse
DEL 1_ ANALYSE & VISION FOR POTENTIALEOMRÅDET
PROJEKTGRUNDLAG						S.04
Karrebæksminde & Enø
Potentialeområde
Foreliggende projekter
Inddragelse af lokale aktører
ANALYSE & VISION						S.10
Stedets potentialer & udfordringer
Stedets potentialer
_Landskabet
				_Det maritime kulturmiljø
			
_Liv året rundt
Stedets udfordringer _Trafikale forhold
				
_Oversvømmelse
				
_Uforløste potentialer
Overordnet vision & fokuspunkter			

DEL 2_ UDVIKLING AF DET PRIMÆRE PROJEKTOMRÅDE
’TILGÆNGELIGHED FOR ALLE’
PROJEKTOMRÅDET						S.26
Områdeafgrænsning
Vision og fokuspunkter for projektområdet
Forståelse for projektområdet
Overordnet arkitektonisk greb
FORSLAG TIL DELPROJEKT					S.29
Forslag A
Forslag B
Referenceprojekter

DEL 1
ANALYSE & VISION FOR POTENTIALEOMRÅDET

4

PROJEKTGRUNDLAG_

Karrebæksminde & Enø

PROJEKTGRUNDLAG_ Karrebæksminde & Enø

Karrebæksminde og Enø
Karrebæksminde og Enø har en helt særlig beliggenhed mellem Karrebæk
Bugt, Karrebæk Fjord og den gennemskærende kanal. De forskellige landskabstyper og -oplevelser er således en af områdets helt store potentialer.
Karrebæksminde fungerede som ladeplads for Næstved Havn og området
rummer fortsat i dag store velbevarede maritime herlighedsværdier, der giver
området identitet og atmosfære.
Udviklingsopgaven
Området har et ’uforløst potentiale’ og en række udfordringer, der gør at
nærværende helhedsplan er igangsat. Trafikale udfordringer og manglende
tilgængelighed og sikkerhed for bløde trafikanter og bevægelseshæmmede er
nogle af de primære udfordringer, som områdte oplever og som søges belyst
via nærværende helhedsplan.
Med afsæt i en analyse af området og dialog med lokale aktører har vi udpeget stedets overodnede potentialer og udfordringer samt en styrende vision
og fokuspunkter for udviklingen af området. (Del 1)

Næstved

Med afsæt i analyser, vision og fokuspunkter er et udviklingsprojekt indenfor
projektets områdeafgrænsning udfoldet. Udviklingsprojektet har især fokus
på øget tilgængelighed for bevægelseshæmmede. (Del 2)

Karrebæksminde

Enø

6

PROJEKTGRUNDLAG_

Potentialeområde 1:5000

PROJEKTGRUNDLAG_ Potentialeområde 1:5000

PROJEKTGRUNDLAG_

Foreliggende projekter

PROJEKTGRUNDLAG_ Foreliggende projekter

Forud for nærværende helhedsplan ligger et stort forarbejde. Nærværende
helhedsplan står på skuldrene af disse projekter og forsøger at integrere og
samtænke tidligere og nuværende projekter, så der opstår synergi og og en
overordnet helhed. Særligt to projekter har givet inspiration til nærværende
helhedsplan. Det gælder den igangværende Kystbeskyttelsesplan samt Potentialeplanen fra 2014.
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Kystbeskyttelsesplanen
Kystbeskyttelsesplanen er under udvikling i et samarbejde mellem Næstved Kommune, Kystdirektoratet og NIRAS. Formålet med projektet er at
højvandsbeskytte ejendomme i det sammenhængende oversvømmelsestruede område på Lungshave og den centrale del af Enø imod en 100-års
hændelse de næste 50 år (år 2070).
Nærværende helhedsplan vil pege på muligheder for, hvorledes der kan skabes bedst mulig synergi imellem det pågående kystbeskyttelsesprojekt og
konkrete anlægsprojekter indenfor områdeafgrænsningen.
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Potentialeplanen
I 2014 blev der af DUNK (Destinations Udvikling Netværk Karrebæksminde)
under rådgivning fra mist + grassat samt Absolut Landskab udviklet en
potentialeplan med inspirationsmateriale til oplevelsesrum og forbindelser i
landskabet som en del af en overordnet strategi for destinationsudviklingen
i Karrebæksminde.
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Nærværende helhedsplan bygger videre på potentialeplanens konkrete idéer
om dels at udvikle området, hvor Græshoppebroen møder Enø (Karrebæksminde nedgang til kanalen) samt den nordlige del af Enø Kystvej (Enø ny
strandpromenade). Potentialeplanen peger på udfordringer og potentialer i
dette område, som især omhandler hvordan Kystvejen ’skærer øen over’ og
udfordrer sammenhængen mellem byen og vandet.
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Via spørgeskemaer og dialog med Karrebæksminde Forum har de lokale
aktører bidraget til at definere områdets potentialer og udfordringer samt
komme med indspark til konkrete løsninger og idéer til udviklingsprojekter.
Udpluk af input fra inddragelsesprocessen ses her på siden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedre adgang/ tilgængelighed for gående og cyklister
Stisystemer med skiltning
Fodgængerfelt mellem den store p-plads og stranden
Omdanne Ved Broen/ Kanalen til fodgængerzone
At der opsættes badebro med adgang for handicappede
At der opsættes bænke med udsigt
At bløde trafikanter på Enø Kystvej generelt sikres
At området fortsat er tilgængeligt for alle
Cykelsti på diget langs vandet
Fokus på bevægelseshæmmede

• Optimér eksisterende p-pladser
• Det bør tydeliggøres at der er andre parkeringsmuligheder
• Der bør foretages elektronisk optælling på den store 		
p-plads og opsættes tavler som viser ledige pladser
• Der bør etableres p-pladser ved Vesterhave Stranden
• Der bør overvejes om trafikken i ferieperioden skal
lysreguleres, hvilket giver bedre adgang for gående og cyklister
• Fjernelse af den lille rundkørsel og erstattet med
trafikregulering i ferieperioden
• Omdanne Enø Kystvej på egnede strækninger til 2-1 vej
• Inddrage yderligere areal til p-pladser
• At der etableres etableres p-pladser ved Vesterhave Stranden
(ved molen) Men handicappladser tættest ved stranden
• At bløde trafikanter på Enø Kystvej generelt sikres
• Tænk parkeringsudfordringer og -løsninger i et større
perspektiv.

OMRÅDETS POTENTIALER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velbevaret, autentisk, maritimt fiskermiljø
Maritim og kystnatur
360 graders oplevelse af fjord, hav, kanal og overdrev
Hyggelig dansk kystkultur
Placering ved strand og maritimt miljø
Placering ved bro og kanal
Fuldt udbygget sommerhusområde
Fuldt udbygget helårsområde
Cafeliv, små butikker
Sommerevents
En af Danmarks bedste badestrande
Et område, hvor man i gåafstand kan opleve alt,
hvad der hører til ferie- og fritidslivet

IDEER TIL
UDVIKLINGSPROJEKTER
ANG HØJNET KVALITET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udvikling af Vesterhave Stranden
Gennemføre projekt ’Kuglekogerplads’
Etablere vandrutsjebane på stranden
Rensning af strande på Enø og Vesterhave
At udfordringer i området generelt betragtes som
en investering i turisme- og erhvervsudvikling
At området fastholder den unikke karakter og de
historiske elementer
Bagerkaj bør være ’Nyhavn’
Platform til udspring i vandet
Forskønnelse
Bør henvende sig til børn

OMRÅDETS UDFORDRINGER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dårlig tilgængelighed for bevægelseshæmmede
Mangel på p-pladser
Vejstruktur for stigende trafikale udfordringer
Kystsikring mod yderligere højvande
Kun én indgangsvej til Enø, skaber flaskehals ved broen
Manglende henvisning til andre parkeringsmuligheder end
på primær Stejleplads
Manglende henvisning til anden badestrand
Manglende cykelsti fra broen ud over Enø/ Kystvejen
Lugtgener og mangelfuld renholdelse af HELE Enøstranden
Tæt og for hurtig trafik kræver trafikregulering
For lille rundkørsel ved de tre vejforbindelser
For få attraktioner
Mangler overnatningssteder
Mangler tilbud til børn, herunder legepladser
Mangler kvalitetstilbud, herunder spisesteder
Flere underudviklede områder
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Med ønsket om at forankre helhedsplanen lokalt, skabe lokalt ejerskab og
gøre brug af de lokales viden om og ønsker for området er de lokale aktører
’Karrebæksminde Forum’ blevt inddraget i arbejdet med helhedsplanen.

IDEER TIL
UDVIKLINGSPROJEKTER
ANG BLØDE TRAFIKANTER

IDEER TIL
UDVIKLINGSPROJEKTER
ANG TRAFIKALE FORHOLD

Inddragelse af lokale aktører

PROJEKTGRUNDLAG_ Inddragelse af lokale aktører
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ANALYSE_Stedets potentialer

Via analyse og registrering af området, dialog med lokale aktører samt
med afsæt i tidligere udarbejdet materiale, er der defineret tre overordnede
potentialer for området, som fremadrettet bør bevares og styrkes. Områdets
primære potentialer omfatter den unikke beliggenhed i det enestående kystlandskab, det velbevarede maritime kulturmiljø samt at området både fungerer som velbesøgt ferieparadis men også som attraktiv bosted året rundt.

LANDSKABET

DET MARITIME KULTURMILJØ

LIV ÅRET RUNDT

Karrebæksminde og Enø har en enestående beliggenhed med en af
Danmarks bedste badestrande på den ene side og fjordlandskabet på
den anden side. Oplevelsen af både hav, fjord og kanalen skaber en
samlet, unik landskabelig oplevelse der med sin ro og uforstyrrethed
tiltrækker mange gæster og fastboere til området.

Områdets særlige kulturarv som ladeplads bidrager til en autentisk
stemning, hvor historiens vingesus kan mærkes i det byggede miljø.
Pakhusene, stejlepladserne og særlige områder som fx Kludekogerpladsen fremstår som en autentisk tidslomme med en ’maritim ånd’.

Området fremstår i sommermånederne som ren ’sommerferieidyl’
med de små hyggelige butikker, røgerierne, is-stederne, stranden,
vandaktiviterne og de mange feriegæster. Men stedet ler også levende resten af året. Butikker, skole, institutioner, kirke og velfungerende
idrætsforeninger bidrager positivt til dette.

ANALYSE_

Stedets udfordringer

ANALYSE_Stedets udfordringer

Stedet rummer også en række udfordringer, der bør søges løst eller reduceret
via fremadrettede indsatser i det byggede miljø. Trafikale forhold betragtes
af flere som ét af områdets største problematikker både i forhold til trafikale og parkeringsmæssige udfordringer men også i forhold til manglende
hensyn og fokus på de bløde trafikanter herunder bevægelseshæmmede.
Oversvømmelser i området er også en stor udfordring, som der allerede er
stort fokus på og sidst peges der på områdets ’uforløste potentialer’.

TRAFIKALE FORHOLD

OVERSVØMMELSE

UFORLØSTE POTENTIALER

Et af områdets største udfordringer er den massive trafik henover
Græshoppebroen, som i sommermånederne danner trafikprop på
Brosvinget og på Enø Kystvej. Parkeringsproblemer hænger sammen
med denne udfodring. Trafikken og manglende tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse betyder at de bløde trafikanter generelt fortjener øget opmærksomhed i den fremadrettede byplanlægning.

Enø er oversvømmelsestruet og store dele af øen ligger lavt i forhold
til forventede oversvømmelsesscenarier i fremtiden. Et omfattende
digeprojekt er derfor under udarbejdelse. Kommende anlægsprojekter
bør således i det omfang det er muligt samtænkes med digeprojektet, så digeprojektet og øvrige sammenfaldende projekter tager
hensyn til hinanden.

Karrebæksminde og Enø er nogle steder underudviklet og rummer
uforløste potentialer. Flere områder kan trænge til forskønnelse og
udvikling for til fulde at kunne udnytte og profitere af sit fulde potentiale som attraktivt bosted og besøgsmål.

ANALYSE_

Stedets potentialer_ Landskabet

ANALYSE_ Stedets potentialer_ Landskabet

Karrebæksminde og Enø’s unikke beliggenhed med havet som forhave og
fjorden som baghave gør området enestående og oplevelsesrigt.
Mod sydvest opleves et suverænt kystlandskab med én af Danmarks bedste
badestrande og mod nordvest opleves fjordlandskabet. De to særlige naturtyper byder på store landskabelige herlighedsværdier og oplevelser, der kan
nydes året rundt. Det maritime miljø omkring kanalen bidrager yderligere
til den varierede oplevelse af kysten og de mange forskellige møder mellem
land og vand.
Således omringet af forskelligartede landskabstyper hele vejen rundt, ligger
Karrebæksminde og Enø som en smørklat i spændingsfeltet mellem rolige,
uforstyrrede, vindblæste, rå og vilde forhold alt efter hvor man er og hvor
man retter blikket. Oplevelserne skifter året rundt og i løbet af dagen i takt
med årstidernes skiften og solens gang henover himlen.
I den fremadrettede udvikling af området bør der være fokus på både benyttelse og beskyttelse af naturen. Beskyttelsen af de særlige naturkvaliteter
og -typer i området er sikret via flere bestemmelser og hensyn, der tilsammen skaber en række præmisser og ’benspænd’ for områdets mulighed for
udvikling i de beskyttede områder.
Benyttelsen af landskabet kan ske via øget formidling af flora, fauna og vandreruter i området samt opsætning af bænke med steder særlige kvaliteter,
udsigt eller lignende.
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Stedets potentialer_ Landskabet

Karrebæk fjord

Kanal

Karrebæksminde bugt

MØDET MELLEM LAND OG VAND

HAV OG FJORD

BESKYTTELSER

Stranden, kystlandskabet, kanalløbet, promenaden, småbroer og
fjordlandskabet skaber tilsammen en afvekslende og oplevelsesrig
kant mellem land og vand.

Havet på den ene side og fjorden på den anden side forbindes af kanalen, der binder området sammen og skaber fysisk sammenhæng og
forbindelse mellem hav og fjord.

Store dele af området er omfattet af Natura 2000 samt øvrige former
for natur- og habitatbeskyttelser.

Strandkyst
Havnefront/mole
Kanalpromenade
Småbroer og både
Vådområde

Karrebæksminde bugt
Kanal
Karrebæk fjord

Fuglebeskyttelse
Habitatområder
Strandeng
Kystbeskyttelseslinje

ANALYSE_
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ANALYSE_Stedets potentialer_ Det maritime kulturmiljø

Karrebæksmindes fortid som ladeplads for Næstved opleves fortsat i dag med
sit maritime kulturmiljø med klar tilknytning til vandet, fiskeri og havnefunktioner.
Havnen i Karrebæksminde bygger på en fortid som udskibningshavn/ ladeplads for Næstved. I dag spiller havnen en anden rolle for byen. Nye funktioner er flyttet ind i de gamle huse, som var tiltænkt de behov, der var engang
men bidrager fortsat til en særlig hyggelig og autentisk stemning for stedet.
De gamle, skæve pakhuse og toldhuse bliver i dag brugt som ishus (det gamle toldhus), fiskeri- og bymuseum, boliger etc.
Karrebæksminde har fra tidlig tid været et yndet udflugtsmål og badested,
hvilket forlystelser, traktørsteder og badehotel både før og nu vidner om.
Også i dag er især kanalen og stranden et populært sted at opholde sig i løbet
af sommeren. Med sine maritime historiske spor, især langs kanalen og langs
Alléen er der i dag et specielt og bevaringsværdigt maritimt kulturmiljø.
Al fremadrettet udvikling af området bør ske i respekt for kulturarven og
bør i videst muligt omfang førsøge at styrke og fortsat bevare byens historiske levn. Formidlingstiltag og forskønnelses- og restaureringsprojekter kan
bidrage til at fastholde byens unikke maritime karakter og identitet.
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Stedets potentialer_ Det maritime kulturmiljø

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

ÅBNE OMRÅDER

Karrebæksminde består af en række bevaringsværdige bygninger heriblandt gamle pakhuse, bindingsværskhuse, gamle gårdhuse som alle
formidler fortællingen om Karrebæksmindes maritime kulturhistorie.
De bevaringsværdige bygninger er især placeret langs ’Alléen’, som er
byens ældste gade. I begyndelsen af 1900-årene bestod Karrebæksminde udelukkende af Alléen, dens huse og ejendommene langs
kanalen. Kulturmiljøet er velbevaret og alléen blev fredet i 1960.

Stejlepladserne omkring Karrebæksminde Kanal blev oprindeligt
brugt af fiskerne til at tørre deres garn. Pælene står tilbage i dag
og formidler den særlige kulturarv og skaber en maritim stemning i
området.

Høj bevaringsværdi
Bevaringsværdige
Nogen værdi

Datidens søfart igennem kanalen ved Karrebæksminde, hvor pramme
sejlede igennem kanalen til Næstved. Senere da man ikke havde behov
for pramme længere, opstod et fiskerimiljø, hvor fiskerne havde særlige
rettigheder til at sætte deres net op på den nuværende stejleplads

ANALYSE_
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Karrebæksminde og Enø sprudler af liv om sommeren, hvor feriegæster
valfarter til området. Aktivitetsniveauet sænker sig resten af året - men går
aldrig helt i stå. Butikker og institutioner holder området levende året rundt
til glæde for de fastboende.
Karrebæksminde og Enø er for mange lig med sommerferie; lange dage på
stranden og i vandet, fisk fra de lokale røgerier til frokost og spadsereture
langs stranden eller kanalen med is i hånden om aftenen. Sommerhuse,
feriehuse og campingplads tager imod de ferieglade gæster.
Resten af året holdes der fortsat liv i området og fastboerne kan glæde sig
over butikker, kirke, skole, institutioner og idrætsforeninger, der gør det muligt at bevare et lokalmiljø og en hverdag udenfor sæsonen.
Fremadrettet bør der både være fokus på at styrke Karrebæksminde og
Enø som feriedestination og som bosted. Fokus på turisme og erhverv bør
derfor være tilstede i alle kommende udviklingsprojekter og der bør generelt
tænkes i at højne kvaliteten både i forhold til tilbud (bespisning, overnatning
osv) samt i forhold til det byggede miljø (arkitektur, materialitet osv). For at
tiltrække både gæster udefra samt øge bosætningen bør der fremadrettet
være fokus på alle målgrupper, men måske især børn og børnefamilier via
aktivitetstilbud, legepladser og lignende. Flere overnatningstilbud (med høj
kvalitet) vil også gavne kvalitets-turismen og oplevelsesøkonomien.
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BEBOELSESTYPER

SÆRLIGE OMRÅDER

I Karrebæksminde dominerer helårshusene samt erhverv, mens Enø
på sydsiden af kanalen er domineret af sommerhuse og camping områder. Flere af sommerhusene er af ældre dato og en række af dem er
fine strandpalæer med en detaljerig træarkitektur.

En række steder i Karrebæksminde og på Enø rummer særlige potentialer i forhold til områdernes videre udvikling.

Sommerhus
Helårsbolig
Bolig/erhverv
Camping/ feriehytter

1 Midtermolen
2 Vesterhave stejleplads
3 Kludekogerplads
4 Allén
5 Parkering/slæbested*
6 Markedsplads
7 Sejlklubhus/badeklub

8 Kanalpromenade
9 Enø strand
10 Stejleplads/lunghave parkering
11 Inderhavn

Stedets potentialer_ Liv året rundt
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ANALYSE_Stedets udfordringer_ Trafikale forhold

Trafikprop henover Græshoppebroen, mangel på parkeringspladserne, fodgængere, der ikke kan krydse Enø Kystvej og manglende tilgængelighed for
bevægelseshæmmede er nogle af de trafikale udfordringer, der peges på i
området og som bør søges afhjulpet via fremadrettede udviklingsprojekter.
Når sejlbåde skal passere igennem kanalen går Græshoppebroen op. Dette
sker ofte og det varer ofte lang tid, inden den er nede igen. På Enø-siden forsøger bilister (ofte uden held) at finde en parkeirngsplads så tæt på stranden
som muligt. Begge dele er en kæmpe udfordring, som i sommerhalvåret skaber trafikprop ikke kun på broen men også på Brosvinget og på dele af Enø
Kystvej. Den massive trafik bidrager til at stranden og den øvrige by opleves
afskåret og fodgængere har svært ved at passere Kystvejen.
For at afhjælpe situationen kan der tænkes i forskellige former for trafikregulerende foranstaltninger samt forbedrede parkeringsmuligheder. Der bør
der også være et særskilt fokus på de bløde trafikanter ikke mindst de bevægelseshæmmede. Fodgængerzoner, -overgange og forbedret tilgængelighed
for alle, bør derfor være på dagsordenen fremadrettet og bør have fokus i
alle kommende udviklingsprojekter.
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Stedets potentialer_ Trafikale forhold

TRAFIK

PARKERINGSMULIGHEDER

Græshoppebroen er den eneste vej til Enø. I sommerperioden er broen
samt større dele af Brosvinget og Enø Kystvej stærkt trafikkeret af
især sommergæster, der forsøger at finde parkeringsplads i umiddelbar forbindelse til stranden.

Karrebæksminde og Enø rummer en del parkeringsmuligheder. Bedre
overblik over frie pladser samt henvisning til byens andre parkeringsmuligheder kan bidrage til bedre parkeringsmuligheder og dermed
også et bedre trafikflow i byen

Trafikprop i sommerperioden
Trafik videre til sommerhusområderne
Parkeringsområder

ANALYSE_ANALYSE_
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ANALYSE_Stedets udfordringer_ Oversvømmelse

Store dele af Karrebæksminde og Enø ligger lavt og er truede i forhold til forventede fremtidige oversvømmelser. En kystsikring er derfor nødvendig for at
beskytte de mange huse, der er oversvømmelsestruede.
Et omfattende digeprojekt har til sigte at beskytte Enø for fremtidige oversvømmelser. Digeprojektet skal udføres som ’Kommunalt fællesprojekt’ og
vil udelukkende indeholde ’tekniske foranstaltninger’ for at forhindre vandet
i at gøre skade på områdets huse.
Det anbefales at det undersøges, om der kan opnås synergi mellem udviklings- og digeprojektet. Overlappende projekter bør ’tage hensyn til hinanden’ og i videst mulig grad, bør der søges at opnå merværdi, så kystsikringen
ikke udelukkende fremstår som et teknisk anlæg, men eventuelt kan tilbyde
merværdi i form af opholdsmuligheder eller lignende.

20

ANALYSE_

OVERSVØMMELSESSCENARIE

KYSTBESKYTTELSESPROJEKT

SANDFODRING

På næsten hele Lungshave og det centrale Enø er der stor risiko for
oversvømmelse ved stormflod fra havet, idet store arealer ligger lavt,
og eksisterende diger ikke er tilstrækkelige. Det oversvømmelsestruede område er ét stort sammenhængende område i baglandet. Oversvømmelse ét sted langs kysten vil kunne forplante sig til store dele
af Enø.

Der er igangsat et omfattende kystbeskyttelsesprojekt, som har til
formål at højvandsbeskytte ejendomme i det sammenhængende
oversvømmelsestruede område på Lungshave og den centrale del af
Enø imod en 100-års hændelse de næste 50 år (år 2070).

På stranden er planen at sandfodre på strandsiden af diget.

Vandstand 1.7
Vandstand 1.4
Vandstand 0.5
Vandstand 0

Overordnet set er planen at etablere diger i naturlige områder (langs
stranden og ved fjorden) og højvandsmure i mere urbane områder
(ved kanalen og på den nordlige strækning af Enø Kystvej)
Dige
Højvandsmur
Skot

Dige
Sandfodring

Stedets udfodringer_ Oversvømmelse

Strandfodring og dige /ny strand

ANALYSE_

Stedets udfordringer_ Uforløste potentialer

ANALYSE_Stedets udfordringer_ Uforløste potentialer

Flere steder i byen findes områder med uforløste potentialer. Steder der med
fordel kan udvikles, forskønnes og gentænkes med ønsket om at forløse
stedernes potentiale og opnå højere kvalitet og autencitet til glæde for både
kvalitetsbevidste gæster udefra samt de faste beboere.
Tilbygninger og knopskydninger med lav arkitektonisk kvalitet, løsrevede
projekter uden sammenhæng med helheden samt underudviklede områder
styrker ikke den bymæssige oplevelse i området. Der bør i fremtidige projekter satses på kvalitet og autencitet med henblik på at løfte og forskønne
området generelt.
Det kan overvejes om der fremadrettet bør udvikles en designguide for
hvordan byens arkitektur på bedst mulig vis kan understøtte byens oprindelige karakter og identitet med sit maritime miljø. Generelt bør der satses på
kvalitet og udvikling, der styrker det byggede miljø, højner den arkitektoniske kvalitet og fremmer turisme og erhverv.
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Overordnet vision & Fokuspunkter

OVERORDNET VISION & FOKUSPUNKTER
FOR POTENTIALEOMRÅDET
OVERORDNET VISION
På baggrund af nærværende analyse og inddragelse er der defineret
denne overordende vision samt en række fokuspunkter som kan
benyttes til at skabe retning for femtidige udviklingsprojekter i
potentialeområdet.

Den overordnede vision for Karrebæksminde og Enø er at udvikle området,
så stedets potentialer som den enestående natur, det velbevarede unikke
maritime kultumiljø og mulighederne for oplevelser ved vandet forløses,
styrkes og bevares.
Sommerlivet men også helårs-livet skal understøttes og videreudvikles,
så området fortsat er attraktivt og levende for både sommergæster og
beboere året rundt. Der skal være øget fokus på tilgængelighed for alle,
herunder forbedrede adgangsforhold til stranden og vandet for mennesker
med funktionsnedsættelse.
Stedets trafikale udfordringer skal løses med fokus på bedre trafikalt flow
og bedre parkeringsmuligheder. Højvandsudfordringer skal løses og integreres med øvrige aktuelle projekter med henblik på at skabe synergi med
anlæg af digeprojektet.

Alle kommende udviklingsprojekter bør således understøtte den overordnede vision og have nedenstående fokuspunkter for øje

FOKUSPUNKTER

SKAB KVALITET &
DESTINATIONSUDVIKLING
Med ønsket om at fremme
turisme og styrke bosætning i
området bør der fremadrettet
være fokus på at højne kvaliteten i områdets fysiske fremtræden og tilbud samt at fastholde
og styrke områdets maritime
kvaliteter og kulturarv

SKAB BEDRE
PARKERINGSMULIGHEDER
Parkering er i dag en stor udfordring i sommerperioden.
Der bør i fremtidige udviklingsprojekter være fokus
på håndtering af områdets
parkerings-udfordringer

SKAB BEDRE TRAFIKFLOW
Områdets trafikale udfordringer bør søges løst. Det bør
undersøges hvordan, der kan
komme et bedre trafikflow
i området. Særligt området
henover Græshoppebroen
opfattes som særligt problematisk

SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED FOR BLØDE TRAFIKANTER
De bløde trafikanter har ikke de
bedste forudsætninger i dag.
Der bør derfor arbejdes med at
skabe større sikkerhed og bedre
tilgængelighed for alle i området. Dette gælder ikke mindst
bevægelseshæmmede

BENYT OG BESKYT NATUREN
Områdets unikke natur er en
af stedets største potentialer og det er altafgørende at
naturen både beskyttes og
benyttes på bedst mulig vis,
så gæster samt faste beboere
kan nyde godt af områdets
herlighedsværdier samtidig
med at flora og fauna trives og
beskyttes

DEL 2
UDVIKLING AF DET PRIMÆRE PROJEKTOMRÅDE
’TILGÆNGELIGHED FOR ALLE’
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TILGÆNGELIGHED FOR ALLE
Områdeafgrænsning 1:2000

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE
Områdeafgrænsning
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Områdeafgrænsning 1:2000

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE

VISION, FOKUSPUNKTER OG DELPROJEKTER
FOR DET PRIMÆRE PROJEKTOMRÅDE
VISION
Alle kommende og igangværende delprojekter bør indgå i en helhedstænkning og bidrage til samlede koordinerede løsninger. Derfor bør alle delprojekter tage afsæt i den overordnede vision for området og de definerede fokuspunkter. På denne måde vil alle delprojekter støtte op om et fælles mål om
at styrke Karrebæksminde og Enø og skabe udvikling med fælles retning.

Den overordnede vision for Karrebæksminde og Enø er at udvikle
området, så stedets potentialer som den enestående natur, det
velbevarede unikke maritime kultumiljø og mulighederne for
oplevelser ved vandet forløses, styrkes og bevares.
Sommerlivet men også helårs-livet skal understøttes og videreudvikles, så området fortsat er attraktivt og levende for både
sommergæster og beboere året rundt. Der skal være øget fokus
på tilgængelighed for alle, herunder forbedrede adgangsforhold til
stranden og vandet for mennesker med funktionsnedsættelse.
Stedets trafikale udfordringer skal løses med fokus på bedre trafikalt flow og bedre parkeringsmuligheder. Højvandsudfordringer
skal løses og integreres med øvrige aktuelle projekter med henblik
på at skabe synergi med anlæg af digeprojektet.

FOKUSPUNKTER

SKAB KVALITET &
DESTINATIONSUDVIKLING

SKAB BEDRE
PARKERINGSMULIGHEDER

SKAB BEDRE TRAFIKFLOW

SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED FOR BLØDE TRAFIKANTER

BENYT OG BESKYT NATUREN

• Henvise til andre p-pladser

• Skab adgang og tilgængelighed for bløde trafikanter, med
særligt fokus på bevægelseshæmmede bla på tværs af Enø
Kystvej (fx mellem parkeringspladsen og stranden)

• Gør strand og vand mere
tilgængeligt fx via en badebro,
så flere borgere kommer ud i
naturen.

• Skab adgang for alle på tværs
af diget

• Etablér opholdsmulighed
med udsigt

• Skab handicapforbedrende
tiltag

• Skab formidling af naturoplevelser

DELPROJEKTER
• Skab et Maritimt Aktivitetshus for vandsport med omklædning, offentlige toiletter,
sauna og grejopbevaring
• Skab gode rekreative opholdsmuligheder ved vandet,
fx på diget/ højvandssikringen
• Skab mulighed og plads til
stadepladser og sommerliv på
’den store p-plads’

• Organisér parkeringen på
Stejlepladsen på Enø bedre.

• Fredeliggør Enø Kystvej
• Opsæt evt digitale
parkeringstavler

• Aktivér strand og vand

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE

Overordnet arkitektonisk greb

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE_ Områdeforståelse

Overordnet set kan projektområdet opdeles i tre zoner; stejlepladsen,
stranden og havneområdet ved Isfuglen og sejlklubben
Stejlepladsen
Stejlepladsen/ p-pladsen bør udvikles og indrettes, så den i fremtiden kan
varetage tre primære funktioner:
1) Den skal fungere bedre og mere effektivt som parkeringsplads. Pladsen
skal organiseres bedre, så pladsen udnyttes optimalt og så trafikken afvikles
optimalt.
2) Der skal skabes plads til et antal stadepladser. Stadepladserne vil være
med til at skabe liv, handel og aktivitet på området og skabe et attraktiv
miljø.
3) Der skal fortsat være plads til at afholde særlige sommerevents som fx
cirkus eller lignende på pladsen.
Stranden
De fleste områder af stranden ligger indenfor forskellige beskyttelseslinjer
og kan således kun udvikles/ indrettes nænsomt. Dog kan der arbejdes med
hvordan der skabes bedst mulig fodgængerforbindelse mellem parkeringspladsen og stranden, hvilket også indbefatter en undersøgelse af hvordan
det kommende dige kan passeres.
Havneområdet ved Isfuglen
Havneområdet ved Isfuglen /vinterbaderne), sejlklubben og molen rummer,
som der også er peget på i potentialplanen fra 2014, et stort udviklingspotentiale. Flere udfordringer finder sted i dette område og vil vil derfor komme med et konkret bud på hvorledes dette område kan udvikles, så en række
udfordringer adresseres og løses i et helhedsgreb.
Da arealet ejes af andre aktører, vil udviklingen af arealet kræve en dialog
med de pågældende lodsejere.

STEJLEPLADSEN

HAVNEOMRÅDET

STRANDEN
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Stejlepladsen
Stejlepladsen organiseres og optimeres, så der kan parkeres så effektivt som muligt. Indgang til p-pladsen foreslås fremadrettet udelukkende nordfra. fre de tre eksisterende tilkørselsveje. Dele af p-pladsen
kan til særlige lejligheder benyttes til events som fx cirkus.
Strandplads
Det foreslås at indrette en del af stejlepladsen som ’Strandplads’. En
samlende byplads med stadepladser, opholdsmuligheder og fortovsservering på nordsiden af Enø Kystvej. Strandpladsens belægning
foreslås at spænde henover kystvejen, så det bliver nemmere og mere
sikkert at krydse kystvejen for alle, herunder bevægelseshæmmede.
Stranden
Stranden indrettes med en beachvolley bane, en beachbasket bane og
en strandlegeplads.
Tilgængelighed til vandet & offentlige toiletter
Der er ønsket en badebro, der skaber bedre tilgængelighed til stranden
og vandet for bevægelseshæmmede og der er ønsket forbederede offentlige toiletter samt evt mulighed for omklædning og sauna. Dette
er søgt belyst via to forskellige løsningsforslag, nemlig Forslag A og
Forslag B
Forslag A
Forslag A viser et forslag til en placering og en udformning af en
badebro, der skaber adgang til stranden og vandet for alle. Adgangen
kobles på det eksisterende offentlige toilet, der foreslås ombygget/
renoveret og evt indrettes med omklædningsrum og sauna. Se side 30
Forslag B
Forslag B peger på at havneområdet omdannes så sejlklub og vinterbaderklub fornyes og indrettes som Maritimt Aktivitetshus til glæde
for klubberne samt offentligheden. En træbrygge langs vandet og på
molen fungerer som ’badebro’ med opholdsmuligheder, udspringsmuligheder og adgang til vandet for bevægelseshæmmede. Endvidere
integrerer forslaget behovet for højvandssikring af området. Se side 32
Stejleplads med optimeret parkering
Strandplads, der skaber forbindelsen henover Kystvejen
Aptering af stranden med boldbaner og legeplads
Forslag A
Forslag B

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE

Overordnet disponering af projektområdet

Overordnet arkitektonisk greb

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE_ Overordnet arkitektonisk greb
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Stejlepladsen
- P-pladser organiseres og optimeres. Indgange til p-pladsen fra nord
bibeholdes
- Mod vest etableres plads til stadepladser og et opholdsområde med
borde-bænkesæt og evt overdækning
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Stranden
- En ombygning/nybygning/tilbygning af den eksisterende toiletbygning
(Det skal klarlægges hvilke ønsker og behov, der er til funktioner i
bygningen. Skal der fx være omklædning? Sauna? Andet?)
- En ’forplads’ til toiletbygningen integreret med dige, opholdsmuligheder og gennemskæring i diget
- Adgang henover stranden for bevægelseshæmmede

ro

deb

dic

e
apv

Han

30

ba
nlig

- En badebro med opholdskanter, udspringsplatform, trapper og ramper
til vandet. Badebroen er tilgængelig for alle også bevægelseshæmmede
- Legeplads samt baner til volley og basket etableres på stranden

Udspring
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d
Lan
ska

- Spidsen fungerer som udspringsområde

bel
igt

- Flere steder fører trapper ned i vandet

dig
e

Beach
volley

Strandlegeplads

g
erin
aur
t
s
Re
ing
af tbygn
e
toil

Beach
basket

Dige

et

de

me

m
shæ

Gennemskæring
af dige

and
til v

else

ds
Lan

ng

fo

el
kab

a
Adg

g
væ
r be

p

Ram
et

nd
il va
t
e
p

er

Trap

Oph

nt
ska
old

Udspring

ige

et

nd
l va
i
t
e

d
igt

Strand

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE

FORSLAG B_ Situationsplan 1:1000

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE_ Situationsplan 1:1000_ FORSLAG B

Maritimt
Aktivitetshus

r

dse

pla
e p-

ered

im
Opt
r

dse

pla
ade

St

Træbrygge

enlig

Udspring
Ophold

icapv
Hand ro
b
bade

Bum

p
Ove

g/
knin de
æ
d
r
rå
ove keom
g
i
l
n
Mu e-bæ
Bum
d
bor
p

rga

ng
Ove

rga

ng

Landska
b

eligt dig

e

a
Str

ach
Be

s

lad

gep

ley
vol

le
nd

ach
Be

Off. wc

bas
ket

Tilgængelighed for alle_ FORSLAG B
Som et alternativ til Forslag A er udarbejdet Forslag B
I dette forslag er der som alternativ til badebroen foreslået en løsning på
havneområdet, der integrerer badebroen, højvandsudfodringerne samt
et Maritimt Aktivitetshus.
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Derudover indeholder forslaget optimeret parkeringsplads, stadepladser
samt indretning af stranden med strandlegeplads samt baner til volley
og basket.

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE

FORSLAG A_ Situationsplan 1:500
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FORSLAG B
’Badebroen’ er i denne udgave en udvidelse af molen med ramper
trapper og opholdsmulighed for alle også bevægelseshæmmede, ved
vandet. Der er ligeledes udsprings- og opholdsmuligheder.
Maritimt Aktivitetshus. Det foreslås at etablere et Maritimt Aktivitetshus, der kan samle sejlklubben og vinterbadernes aktiviteter samt
indeholde offentlige funktioner som toilet og evt omklædning.
Diget. Et løftet plateau under Aktivitetshuset fungerer som højvandssikring af hele havneområdet. Langs Enø Kystvej etableres en
højvandsmur, der kan indeholde et langt bænk-forløb. Længere mod syd
etableres højvandssikringen som landskabeligt dige.
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FORSLAG B_ Uddybning

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE_ Uddybning af Forslag B

Strandplads
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KYSTBESKYTTELSE
Indenfor projektområdet foreslås følgende greb vedr. kystsikring:
Langs stranden etableres et landskabeligt dige. En højvandsmur
overtager og etableres som københavnervæg med integreret bænk
mod vandet. Højvandsmuren etableres med et antal gennemgange med højvandslukker. Et løftet plateau etableres, hvor den
eksisterende sejlklub ligger.

Landskabeligt dige
Højvandsmur
Højvandslukker
Løftet plateau
Eksisterende terræn

SAMLENDE STRANDPLADS MED STADEPLADSER
By og vand kan bindes bedre sammen via etablering af en samlet belægning, der spænder henover vejen og dæmper farten på
Kystvejen. Således opstår en samlet strandplads med opholdsmuligheder, fortovsservering, soltribune og en markedsplads med
stadepladser med foodtrucks. Højvandsmuren gennembrydes med
skots, hvor nødvendigt.

TRÆBRYGGE
I ’hjørnet’ mellem den eksisterende mole og stranden foreslås det
at etablere en træ-brygge, som skaber adgang til vandet for alle
(herunder bevægelseshæmmede), ophold i solen og en udspringsplatform.

Træbrygge

MARITIMT AKTIVITETSHUS
Det foreslås at etablere et Maritimt Aktivitetshus, som tilbyder
vinterbaderne og sejlklubben nye fysiske rammer. Rumprogrammet skal udvikles sammen med brugerne, men kan fx indeholde:
klublokale, omklædning, offentlige toiletter, sauna og opmagasinering af grej. Bygningen står på et løftet plateau og er således
højvandssikret. Under plateauet kan evt. placeres kajakker og
lignende.

Samlet ’gulv’
Gennembrydning af mur

Maritimt Aktivitetshus

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE
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60af
60am

Dige
Sejlklub

60ag

Blåt
støttepunkt

157

60e

Udspring

EJERE OG LEJERE
Karrebæksminde Vinterbadeklub og Næstved Sejlklub, Yderhavnen har til huse på området og der skal derfor indledes dialog
med disse parter i en evt. næste fase. Er de eksisterende brugere
interesserede i nye lokaler? Og hvad har de evt. brug for? Havnen
ejer det meste af området bortset fra matrikel 60am, som ejes af
sejlklubben. Vinterbaderne lejer sig ind hos havnen.

Matrikelskel
Næstved Sejklub, Yderhavnen
Karrebæksminde Vinterbadeklub

REDUCERET FORSLAG
Projektet kan naturligvis ikke realiseres uden en tilkendegivelse fra
de berørte lodsejere. Såfremt der ikke kan opnås tilkendegivelse
fra de berørte lodsejere kan Forslag B reduceres. jf ovenstående.
Det er dog vores vurdering, at den største chance for at opnå
fondsstøtte til projektet vil være, hvis der arbejdes med Forslag B i
sin helhed og ikke ovenstående reducerede udgave.
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FOOD TRUCKS, HORNBÆK
Et hyggeligt sommerferiemiljø med foodtrucks opleves efterhånden
mange steder. Fx her i Hornbæk, hvor det hyggelige strandmiljø tiltrækker mange gæster

BADEBRO, JUELSMINDE
I Juelsminde har vi sammen med A1 ingeniører udviklet en badebro, so
m skaber tilgængelighed for bevægelseshæmmede til vandet og ud
på broen samt skaber opholds- og udspringsmuligheder.
Spektrum Arkitekter 2021, ikke realiseret endnu

DET MARITIME AKTIVITETSHUS, RØSNÆS
Det Maritime Aktivitetshus på Røsnæs ligger på kanten mellem land
og vand og understøtter alle former for vandsportsaktiviteter samt socialt ophold. Bygningen indeholder sauna, omklædning, toiletter samt
et opholdsum, hvor både spontane og planlagte aktiviteter finder sted.
Spektrum Arkitekter 2015

LØKKEN MOLELEJE
I Løkken har man udviklet en eksisterende mole, så den nu skaber
både opholds- og bevægelsesmuligheder. Molen skaber adgang til
vandet for alle og binder by, strand og vand sammen.
Preben Skaarup Landskab 2015

HJERTING STRANDPROMENADE, ESBJERG
Som også peget på i potentialeplanen fra 2014 kan der tænkes i en art
strandpromenade, der skaber tilgængelighed langs og til vandet for
bløde trafikanter afskærmet fra trafikken. Promenaden kan som her
integreres kystsikring, opholdsmuligheder og aktivering af stranden.
Spektrum Arkitekter 2011

AQTIV, ESBJERG STRAND
I Esbjerg er at nyt projekt på vej, der via en bygning på kanten mellem
land og vand samt en indretning og aktivering af vandarealerne skal
understøtte vandsport og liv ved og på vandet. Bygningen vil bla komme til at indeholde plads til opbevaring af kajakker og lignende.
Spektrum Arkitekter, forventes færdigt i 2022

