
VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE 
15. november 2017 kl. 19:00 

Vallensbæk Havn 
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Ide og Formål 

• Bestyrelsen ønsker input og 
ideer fra havnens indskydere 

• Der skal være rum og tid til 
dialog 

• At kunne præsentere 
konkrete forslag og planer 
for Vallensbæk Havns 
udvikling på kort og lang sigt 

• Ikke alle drømme kan 
nødvendigvis nødvendigvis 
indfries 



Dialogmøde i to trin 

Dialogmøde 1 

• Bestyrelsen fremlægger status på havnens 
tilstand, herunder konklusionen fra 
generaleftersyn gennemført af Rambøll i 2017. 

• Mødet er åbent for ideer og dialog – 
bestyrelsen ønsker at modtage så mange input 
som mulig, uden at der på dette dialogmøde 
arbejdes med konkrete løsningsforslag. 

Dialogmøde 2 

• Med input og ideer fra første dialogmøde, 
fremlægger bestyrelsen forslag og oplæg til 
initiativer, tiltag, og mulige regel-/ 
vedtægtsændringer. 

• Der fremlægges første oplæg til en langsigtet 
initiativ- og investeringsplan for Vallensbæk 
Havn. 



Resultat af dialogmøderne 

Bestyrelsen skal kunne 
udarbejde en langsigtet plan, 
som understøtter havnens 
vision samt en langsigtet 
økonomisk ansvarlig model, der 
kan sikre en tilfredsstillende 
drift og tilstand af havnen. Den 
skal være baseret på fakta om 
havnens aktuelle tilstand samt 
indskydernes behov og ønsker, 
og udvikles i tæt dialog med 
havnens klubber og Vallensbæk 
Kommune 



Aftenens agenda 

• Vision for havnen 

• Havnens tilstand 

• Åben dialog om temaer 

• Andet af interesse 

• Tak for i dag senest kl. 21.30 



Vision for havnen 

Vallensbæk Havn skal være en 
grøn havn, som tilbyder de 
bedste forhold for havnens 
indskydere og brugere, samt 
medvirke til at skabe rammerne 
for et aktivt og åbent miljø 
blandt havnens klubber.  

Havnen ønsker at være en del 
af nærmiljøet, og tiltrække 
interesserede borgere i alle 
aldre til at være del af "havne- 
og vandlivet". 



Havnens tilstand 

• Broer og pæle 

• Infrastruktur 

• Kran og bådhåndtering 

• Orden og regler 

• Økonomi 

 

• Baseret på facts og bedste 
skøn 



Broer og pæle 

• Havnen har i foråret 2017 
fået gennemført et general-
eftersyn af havnen og 
udarbejdet forslag til en 
vedligeholdelsesplan 

• Alle observationer og 
registreringer er indført i  
forvaltningssystemet SMART 
fra Rambøll 

• Dykkerundersøgelser er 
endnu ikke gennemført 

 

 



Broer og pæle 

• Resultatet er ikke så ringe 
endda for en havn af den alder! 

• Citater: 
• For samtlige bådebroer er der flere steder observeret 

let til svær korrosion af bolte, møtrikker og 
spændeskiver. Korrosionen omfatter både overflade 
og lamineret korrosion.  

• For alle bådebroer er træets tilstand over vandspejlet, 
generelt i acceptabel stand, dog er lokale skader 
registreret på det enkelte element. 

• Generelt for stenkastninger er der ikke konstateret 
kritiske forhold som nødvendiggør handling indenfor 
få år.   

• Der er igangsat forskellige 
fornyelses og renoverings-
aktiviteter på broerne 

 

Estimeret langtidsbudget 2017-
2026: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuldt eksemplar af rapporten kan 
ses på havnekontoret (302 sider) 



Infrastruktur 

• Rambøll rapport vurder 
ikke infrastrukturen 

• Vand 

• El 
– 3 kabelbrud de seneste år 

– Nye standere er monteret 

• Landarealer  
– Ujævne og kræver regulering 

– Bevoksning skal kontrolleres 
og justeres 

• Bygninger 
 



Kran og bådhåndtering 1/3 

• Kranens tilstand 
– Se næste side! 

– Normalt ca. 100.000 kr./år i 
service 

• Kørende materiel: 
– Teleskoplæsser ”Kermit” 

– Traktor med udstyr 

– Stativ vogne – 2 stk. 

• Optagnings status – cirka: 
– 120 både i vandet 

– 100 på egne stativer 

– 285 på standard stativer 



Kran og bådhåndtering 2/3 

Kranens tilstand vurderet af Kiesel Scandinavia A/S: 
• Sløret i krøjekransen er blevet udmålt og er langt 

over tilladt grænse – kan muligvis renoveres   
• Hejsewiren er beskadiget.  
• Converteren er slidt hvilket resulterer i periodisk 

svigt i trækevne.  
• Begge kørekoblinger er slidte.  
• Estimeret pris for: 

– Ny wire 
– Renovering af converter 
– Renovering af kørekoblinger 
– Afmontering og montering  
– Reservedele 
– Arbejdsløn 
– Boltsæt til krøjekrans 
– Krøjekrans 
– Renovering af krøjekrans 
– Afmontering og montering af krøjekrans  

• DKK 530.000 
 

• Ekskl. leje af mobilkran og bukke 
 

 



Kran og bådhåndtering 3/3 

Kiesel Scandinavia A/S vurderer at der er sandsynlighed for 
at følgende komponenter skal udskiftes eller renoveres 
inden for en 10 årig periode:  
• Hydraulikpumpe og motor til krøjesystem: Intern 

slitage og utæthed.  
• Støttebenscylindre: Utæthed og skader på 

stempelstænger.  
• Sikkerhedsudstyr: Dette er elektrisk med diverse 

styremoduler, og sidder i et fugtigt miljø, kan rent 
erfaringsmæssigt giver problemer og ende med en 
komplet udskiftning.  

• Motor: Med det antal driftstimer kranen, må det 
forventes, at der kommer større eller mindre 
reparationer på motoren.  

• Spilbremser: På grund af almindeligt slid.  
• Koblinger til begge spil: På grund af almindeligt slid.  
• Wire til bomhejs: På grund af almindeligt slid.  
• Hangerwirer: Med den alder de har er det sandsynligt 

at de skal skiftes på grund af indvendig tæring.  
• Renovering af dele af bommen: På grund af tæring  
• Generel renovering af el og luft system 

                     
                        (Direkte citeret fra Kiesel Scandinavias rapport) 

 



Orden og regler 

• Fælles ansvar – lige for alle – vi 
arbejder efter reglerne 

• Restance på pt. ca. 250.000 
DKK for ubetalt havne-
kontingent – hvad gør vi? 

• Vi skal styrke korpsånden 
blandt indskyderne 

• Mere fælles indsats og frivilligt 
arbejde 

• Oprydning og renhold 

– Hvornår og under hvilke 
forhold kan materiale kasseres? 



Økonomi 

• Havnen har en fornuftig 
driftsøkonomi 

• Forventet resultat for 
2017 er på ca. 450.000 
DKK (alternativt ca. 
240.000 DKK afhængig af 
tab på debitorer) 

• Forventet likviditet pr. 
31-12-2017 på ca. 1.8 
MDKK 

• Hvordan ser en 5-10-15 
års investeringsplan ud? 



Åben dialog om temaer 

• Broer og pæle 

• Infrastruktur 

• Kran og bådhåndtering 

• Orden og regler 

• Økonomi 

• Andet 



TAK FOR I AFTEN 

Vi ses til andet dialogmøde 

den 24. januar 2018 kl. 19 

På Egholm skolen 


