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Med et levende havnemiljø og nye stærke oplevelser kan Glyngøre havn blive et fan-
tastisk rekreativt knudepunkt for folk fra nært og fjernt.

Glyngøre havn ligger bogstavelig 
talt midt i Limfjorden. Den er be-

forskelige dybder. Fra den lavvan-
dede Glyngøre strand til den dybe 
Salling Aqua Park, og fra det roli-
ge vandspejl i havnen ud til den til 
tider bølgende åbne blå horisont 
iscenesættes mødet mellem vand 
og land på vidunderlig forskellig vis. 

Kombineret med Limfjordens foranderlige natur, der følger døgnets og årstidernes 
takt og rytme. De enormt skiftende vandstande og vindretninger, samt oddens og 
havneanlæggets udformning opstår der en rig variation i mødet mellem Limfjord og 
Havn.

Glyngøre Havn er desuden en af de få Limfjordshavne, der stadig har et aktivt er-
hvervsliv, som bidrager til at skabe et levende by- og havnemiljø. 

Kvaliteterne er åbenlyse, men som ikke desto mindre fremstår uforløste. Glyngøre 
Havn har med andre ord et enormt potentiale, som endnu ikke er udfoldet.

Ambitionen med den foreslåede nye rekreative ydermole er at udfolde Havnens og 
Limfjordens potentialer og skabe en stærk og mangfoldig sammenhængende forbin-
delse mellem by, havn og naturlandskab - og skabe en fantastisk destination for by 
og omegn.

Med et levende havnemiljø 
og nye stærke oplevelser 
i limfjorden kan Glyngøre 
havn blive et fantastisk re-
kreativt knudepunkt for folk 
fra nært og fjernt

DET REKREATIVE KNUDEPUNKT
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BRUGERNE

Den grundlæggende tanke med den nye rekreative ydermole er at skabe et sted, hvor 
folk oplever hele spektret af Limfjordens natur. Mellem det vilde vand og rolige hav-
nemiljø til de forskellige dybder, samt de forskellige årstider og til tider ekstreme 
vejrforholde. Den nye ydermole skal udfolde havnens og Limfjordens iboende mu-
ligheder og skabe en unik vandkantsdestination for alle - også de brugere man ikke 
kender til i dag.

I løbet af udviklingsforløbet, 
frem til dette skitseforslag, 
har der været afholdt en 
række brugerinddragelses-
processer med deltagelse 
af børn og unge, samt bør-
nefamilier, voksne og ældre 
pensionister. Der har været 
dialog med personer der sø-
ger de høj-intensive rekrea-
tive oplevelser, samt de som har det bedre med aktiviteter med lavere intensitetsni-
veau. Desuden har tilgængelighedsgrupper, erhvervslivet, foreningerne og individer 
uden for foreningslivet bidraget til kortlægningen af eksisterende og potentielle bru-
gere fra det lokale miljø, samt større omegn.

De mange forskellige brugere kan kategories således:

DE MEGET AKTIVE BRUGERE: Personer der søger den høj-intentsive aktivitet. Både 
dem der vil have pulsen op eller søger adrenalinsuset.

DE AKTIVE BRUGERE: Personer der søger den lav-intensive motion. Brugerne ligner 
de førstnævnte, men ønsker at udøve aktiviteterne i et roligere tempo.

DE BETRAGTENDE BRUGERE: Personer der betragter livet og aktiviteterne på yder-
molen og som ikke nødvendigvis deltager selv. Eller personer, som holder øje med 
andre brugere. 

DEN LEDSAGEDE BRUGERE: Personer som har behov for assistance eller små børn.

Den nye ydermole skal udfolde 
havnens og Limfjordens iboen-
de muligheder og skabe en unik 
vandkantsdestination for alle, 
også de brugergrupper vi ikke 
kender til i dag. 

VANDKANTSSKOLEN

HANDICAPPEDE

DYKKER OG SNORKLING LYSTFISKER

SVØMMERE

KLATRING

KAJAK, SUP OG WINDSURFE BARNLIGE SJÆLE

KLUBMEDLEMMER

SEJLERNE FAMILIER

ALLE

HUMMER OPDRÆT

KUNSTIG REV

BØRNEHAVN

VANDLEGEPLADS

STRANDHAVE

KIKKERTER

OPBEVARING

KAJAKTUNNEL

WINDSURFING

TRAMPOLIN

STUDIEHYTTE

VIPPER

LEJE EN BOX

RAMPE

VINTERBADNING

RUTSCHEBANE

KRABBEBRO

HÆNGE I STROPPER

KLAPPEBASSIN

LIFT (FH)

HC FACILITETER (FH)

GENERAL TILGÆNGELIGHED

LOCKERE

GLASGULV

VANDGENNEMSTRØMNING  

LUFTPÅFYLDNING

DYKKERBANE

UNDERVANDSJAGT

MORRILDSVØMNING 

FISKEPLATFORM

RYGEOVN

UDEKØKKEN

OPEN WATER

FLYDEBROER

VASKEPLADS

KLATREVÆG

UDSPRING TÅRN

SCENE

UDEBIOGRAF

MØDER PÅ VANDET

CROSSFIT

UDENDØRS BRUSER

MULTIANVENDLIGHED (FH)

SERVICEAREAL (FH)

TRÆKVOGNE

P-PLADS

KRAVLEGÅRD

SAUNA

SIDDEPLADSER

HÆNGEKØJER

DEN MEGET AKTIVE

DEN AKTIVE

DEN IAGTAGENDE

DEN LEDSAGEDE

ALLE FUNKTIONER FORDELT PÅ BRUGERGRUPPER BRUGERGRUPPER
 I KATEGORIER
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NY REKREATIV YDERMOLE

Den nye rekreative ydermole er udformet som en hybrid mellem teknisk anlæg og et 
attraktivt vandkantsrum. Det kombinerer funktion og oplevelse i ét samlet anlæg. Det 
beskytter bådhavnen og det inviterer folk ned til livet i vandkanten, mellem havn og 
Limfjord.

Ydermolen markerer på mange måder grænsen mellem det vilde og det rolige, hvilket 
ud fra et rekreativt og oplevelsesmæssigt standpunkt skaber et unikt potentiale for at 
udfolde begge. 

Kombineret med dens længde på 250 meter og med vanddybder der spænder fra 0 til 
8 meter opstår der en fantastisk mulighed for at skabe en række meget forskelligar-
tede oplevelser, der rammer hele paletten af brugerne. Fra små børn i det lave vand 
til de mere vovede voksne og unge ud i det dybe. 

Længden og de forskel-
lige dybder skaber des-
uden meget varierede 
vækstforholde for dyr- og 
planteliv, som udover det 
rekreative også skaber 
muligheder i læringsøje-
med.

vanddybdernes rekreative muligheder, og samtidig aktiverer ydermolens fulde læng-
de med en serie af oplevelser og forskellige måder at hoppe i, og aktivt bruge vandet 
i Limfjorden på. 

Den nye rekreative ydermole 
kombinerer funktion og oplevel-
se. Den beskytter bådhavnen og  
inviterer samtidig folk ned til li-
vet i vandkanten.

-
dustri og en lystbådehavn, som er vokset ud af sine 

rammer.
giver muligheder for at opleve forskellige vanddybder langs den 

nye ydermole.

Ydermolen bliver et attraktivt oplevelsescenter, med 4 knudepunkter 
der med hver sin identitet, skaber et rekreativt miljø med mange 

forskellige muligheder, for at opleve og være i vandet.

Knudepunkterne giver mulighed for at aktivere og bruge hele yder-
molens længde, både mod havnen og mod fjorden.  
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OVERSIGTSPLAN 1:2000
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TIL SEJLERE
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SKOVRUTEN
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KNUDEPUNKTERNE

FJORDHUSET ENDEPUNKTET

Hvert knudepunkt markerer ophold og steder på ydermolen, som inviterer livet helt 
ned til vandkanten. De skaber forbindelsen mellem land og vand, og udfolder sam-
tidig ydermolens spændvidde af rekreative muligheder. Samlet aktiverer knudepunk-
terne hele ydermolens længde, og skaber et varieret forløb på den 250 meter lange 
vandring fra sandstrand til endepunkt. 

mulighederne, forbundet med placeringen på ydermolen, samt de tilhørende forskelli-
ge vanddybder. Med hver sin særegne identitet tilbyder de hver især unikke oplevel-

Knudepunkterne er desuden udformet, så det opleves som en naturlig del af mole-
anlægget - arkitektonisk såvel som funktionelt - og som samtidig markerer grænsen 
mellem Limfjordens ’vilde’ og havnens ’rolige’ side.  

Med afsæt i stedets forudsæt-
ninger og tekniske krav, bliver 
knudepunkternes udformning 
således en underspillet fortæl-
ling om Limfjordens natur, samt 
ydermolens funktion og rekreati-
ve muligheder.

Knudepunkterne tilbyder hver 
især unikke oplevelser og re-
kreative muligheder mellem 
havn og Limfjord. 

KLIPPEBADET FJORDHAVERNE
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Siteplan 1:1000

BÅDKRAN

SEJLKLUBBEN
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POP-UP BUTIKKER
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KLIPPEBADET

Hangekøjer

Terrasse

Champagne
 pool

Vandlegeplads

Ophold i bølgebrydningen

Rutschebane

Placeret i overgangen mellem sandstrand og ydermolens stensætning, og ved små 
vanddybder etableres Klippebadet, og giver i særlig grad mulighed for leg og læring, 
i et beskyttet/sikkert område. 

Som en fortolkning af ydermolens store sten er Klippebadet udformet som et slags 
landskab af vand- og klappebassiner, samt trin, reposer opholdsmuligheder der invi-
terer til leg og bevægelse med vand og sand samt ophold med familien. 

Fra legen i sandet til opdagelserne mellem de store sten, udfolder Klippebadet de 
rekreative muligheder mellem strand og ydermole.  

Ophold i læ

Krabbebassin
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Snit 1:200

Plan 1:200

KLIPPEBADET

SIDDENICHER

OPHOLD

RUTSJEBANER

SANDKASSE

VANDLEGEPLADS

HAVNEBASSIN

BABY
BASSIN

SANDKASSE

CHAMPAGNE
POOL

KLIPPEBADET

FJORDPROMENADEN

FJORDPROMENADEN
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Sand og Vandlegeplads Soppebassin Vandkantskole
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Klappebassin Ophold

Soppebassin Champagnepool
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FJORDHUSET
Fjordhuset udformes som et blåt støttepunkt, der udover at tilbyde rekreative mulighe-
der også har rum til større forsamlinger, omklædningsfaciliteter, opbevaring af grej 
mv. Med vanddybder op til 4 meter muliggør Fjordhuset bl.a. også rumlig oplevelser under 

Udformet som en klynge af huse, skaber Fjordhuset forskellige rumligheder inde i og 
omkring hele huset, på begge sider af molen, nede ved vandspejlet og oppe i højden. 

og læ for vind og vejr, aktiviteter i det rolige og vilde vand, ophold på land og leg i 
vandkanten. Rum hvor man er en del af et fællesskab og rum hvor man tilbagetrukket 
får plads til fordybelse.

Yoga og Idræt

Kayak og Svøm
Solterrace

Vinterbad

Ophold Trappe

Tagudspring
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Plan 1:200
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Udspring Omklædning/SaunaLeg i vandkant

Samling i solen VildmarksbadVildmarksbad

Havnedækket VinterbadSamling 

Kajak Soppeområde Kaffe/ Frokost
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Soldækket Kajak
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UDSPRINGSTERRASSEN

KAJAK OPBEVARING

MULTIRUM

UNDERVANDSVINDUE
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KAJAKTRÆNING

FJORDHUSET



21



22

FJORDHAVERNE
Med vanddybder op til 6 meter egner placeringen af Fjordhaverne til bl.a. tangplan-
tager, muslingefarm og hummerfangst. Her får man oplevelsen fra fjord til bord, som 
skaber et sted for leg og læring, samt et sted, hvor man kan nyde og opleve fjordens 
natur og madgaver. 

-
len, inviterer Fjordhaverne til større samlinger, hvor f.eks. naturvejlederen kan under-
vise større skoleklasser. Udendørs arbejdsbænke samt grill- og køkken med rindende 
vand muliggør udover forskelligartede undervisningssituationer også madlavning, 
samt festlige arrangementer.

Opholdstrappe

Fiskbassin

Dykkerpunkt

Leg i vandkanten

Ophold i det vilde

Langbord

Udendørs Køkken
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Snit 1:200

Plan 1:200

FJORDHAVERNE
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FJORDPROMENADEN
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ENDEPUNKTET
Endepunktet markerer indsejlingen til havnen og er ydermolens afslutning, hvor man 
har vand til alle sider og hvor vanddybderne er størst.

Udformet som en platform, der peger i tre forskellige retninger, tilbyder Endepunk-
tet tre forskellige muligheder for at hoppe i vandet. Fra udspringspunktet i højden til 
rutschebanen ned i dybet eller gyngen udover vandet. 

Ophold

Ophold

Ophold i det vilde

Udsigt

Swing
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Snit 1:200

Plan 1:200

ENDEPUNKTET

SWING

UDSIGT

OPHOLD
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VILD FJORDKANTEN
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Udsigt UdsigtStore event på havnen
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MELLEM KNUDEPUNKTERNE

Mellem knudepunkterne kan der etableres mindre indgreb, der som kontrast tilby-
der mere stilfærdige oplevelser. Spændet mellem de mindre indgreb kan være alt 
fra cykelparkering, sidde- og opholdsmuligheder, samt trapper eller ramper ned til 

De illustrerede forslag skal betragtes som et idekatalog. som skal videreudvikles i en 
fremtidig proces.

TILGÆNGELIGHED

Den store forskel mellem højvande og lavvande gør, at nogle af knudepunkterne på 
nuværende, ikke giver fuld tilgængelighed uden assistance. Der er mulighed for at 
udnytte afstandene mellem knudepunkterne til at etablere de nødvendige ramper. 
Ønsker og krav til tilgængelighed skal bearbejdes i den videre proces. 
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Idéen om knudepunkternes ’vilde’ og ’rolige’ side afspejles i materialerne funktionelt 
og æstetisk. Beton ud mod fjorden og træ på steder, hvor der lægges op til ophold og 
aktivitet.

-
ne belastning fra Limfjorden. Det understøtter desuden den arkitektoniske fortælling 
om knudepunkterne, der vokser ud af fjorden og bliver til en del af ydermolen og dens 
store sten. 

Træet er den komplementerende kontrast til betoen. Den har ikke den samme robust-
hed der tillader at den står eksponeret ud mod fjordens elementer, men har til gen-

sig eller går ind i bygingerne, og oftest vil søge i læ fra den nordlige og vestlige vind. 

Ubehandlet vil træet med tiden patinere og få et sølvgråt skær, der smukt går i sam-
spil med betonen og ydermolens sten.

MATERIALITET
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