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HAVNENS HJEMMESIDE 

Klik her for 
at komme 
til havnens 
Facebook-

side 

Menu med 
adgang til alle 
informationer Samme 

adresse 
www.vhkb.dk  

De nyeste 
nyheder, 

nyhedsbreve 
m.v.  

Tag 
#vallensbækhavn 

på Instagram 

Send en mail, 
hvis der er fejl 
eller mangler  

http://www.vhkb.dk/


Idé 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 langt sigt 

• Ikke alle drømme kan 
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, og 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 den udvikles i tæt dialog 
med havnens klubber og 
Vallensbæk Kommune. 



• Læs en opsummering 
fra mødet på havnens 
hjemmeside: 

• https://vhkb.dk/2017/11/27/fra-
dialogmoedet-udfordringer-og-forslag/ 

 

Havnens tilstand baseret 
på undersøgelser og fakta: 

• Broer og pæle 

• Infrastruktur 

• Kran og bådhåndtering 

• Orden og regler 

• Økonomi 

 

Hvad handlede første dialogmøde om? 
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Aftenens agenda 

• Udvalgte emner: 

– Kran og bådhåndtering 

– Broer, pæle og landarealer 

– Frivillighed og arbejde 

– Vedtægter og regler 

– Den lange plan 

• Andet af interesse 

• Tak for i dag senest kl. 21.30 



Først nogle af de hurtige 

• En reminder om at, det ikke er tilladt at have 
permanent tilsluttet landstrøm, når båden står på land 
pga. brandfare 

• Der er ved at blive indkøbt nye redningsstiger 
– Alle redningsstiger udskiftes over en tre-årig periode  
– De vil være af stål og med lys, refleksmarkering og håndtag 

• Skridsikring af bro-adgange 
– Der er fundet en løsning med en speciel gummibelægning 
– Udbedring igangsættes snarligt 

• Renovering af de to tunnelrør 
– Vi er i dialog med kommunen og arbejdet forventes 

gennemført i 2018 og 2019. 

 



Kran og bådhåndtering 

• Siden sidst 

– Second opinion på 
kranens overlevelse 
og godkendelse 

– Undersøgelse af 
alternative kran-
løsninger 

– Økonomi og mulig 
finansiering 

 



Status på kranen 

• Second opinion fra Åkerbergs, som måler 
krøjekransens slør anderledes og forventer at 
ville godkende kranen i 2018 

• Vurderingen er fortsat, at slør er væsentligt og 
tæt på det maksimalt tilladte 

• Bestyrelsen har derfor besluttet at Jones 
kranen (den nuværende) repareres og 
serviceres, så den kan køre i 2018-sæsonen 
– Ny wire og renoveret converter 

 

 



Bestyrelsen foreslår: 

• I bestyrelsen mener vi, at tiden er inde til at udskifte 
vores nuværende kran med en ny, tidssvarende 
kranløsning.  

• Bestyrelsen mener ikke, at det er rentabelt og 
langtidsholdbart at fortsætte med at holde Jones 
kranen kørende. 

• De seneste 10 år er der årligt i gennemsnit brugt 
118.000 kr. på servicering af Jones kranen. 

• Som beskrevet på sidste møde estimerer Kielse 
Scandinavia, at der på kort sigt skal investeres 500.000 
-600.000 kr., og at der de efterfølgende år må forventes 
at skulle investeres i yderligere sliddele og elektronik.  



Data på eksisterende Jones – 20T krog 



Data på eksisterende Jones – 20T krog 



Kranløsninger 

Der er arbejdet med flere modeller for 
kranløsninger: 

• Ny mobilkran – brugt eller ny 

• Ny, stationær svingkran 

• Ny travelift 

• Indlejning af vognmand 



2007 GROVE RT750E Rough Terrain Crane 
Pris: kr. 936.330 ekskl. moms 
USA (samme kapacitet som i dag) 
Total egenvægt 38,4 ton. 

Mobilkraner - muligheder 

• GROVE, forhandler i DK, oplyser, at 
der p.t. ikke er nogen brugte på 
markedet i DK eller EU. 

• Alle importerede kraner til DK 
gennemgår 10 års eftersyn, også 
selvom de er over 10 år. 

• BMS – DK’s største kranoperatør, 
oplyser, at der p.t. ikke er relevante 
kraner til salg i DK. 
 
 



Mobilkraner - muligheder 



Mobilkraner - muligheder 



2014 GROVE RT880E Rough Terrain Crane 
Pris: 3,244,737 DKK ekskl. moms 
USA  
Total egenvægt 49 ton. 

2008 GROVE RT880E Rough Terrain Crane 
Pris: kr. 2.028.714 ekskl. moms 
USA 
Total egenvægt 49 ton. 

https://www.youtube.com/watch?v=1mZt6M7EiU4 

 

• Eksempler på 30 tons kraner: 
 

Mobilkraner - muligheder 

• Anslået nypris : 4.600.000 DKK – 
ekskl. moms (Ref. GROVE DK) 

https://www.youtube.com/watch?v=1mZt6M7EiU4


Svingkran - muligheder 

Korsør havn film 

https://www.korsoersejlklub.dk/ny-20-tons-baadkran/


Travelift 

Store krav til plads mellem bådene Travelift-konstruktion i Køge 
Havn 



Debat om fordele og ulemper 
Løsning Fordele Ulemper 

Mobilkran • Anvendelig til egne stativer og system-stativer 
• Stor fleksibilitet i anvendelse 

• Stor belastning og slidtage på køreveje 
• Dyr service og vedligehold 
• Dyr i indkøb 

Svingkran • Anvendelig til system-stativer 
• Billig service, vedligeholdelse og drift 
• Forventet levetid er ca. 50 år 
• Stor løftekapacitet med mindre 

ekstrainvestering 
• Enkel betjening 

• Stationær og kan ikke anvendes på øvrige 
havneareal 

• Skal placeres i havnebassin langs servicekaj ellers 
kræves formentlig ombygning af servicekaj. 

Travelift • Anvendelig til egne stativer og system stativer • Kræver udbygning af bedding eller servicekaj 
• Dyr konstruktion til kørervanger i havnen 
• Kræver plads til travelift mellem både på land (1 

m mellem) 
• Kræver meget plads til kørsel/drift 
• Ikke anvendelig til center-løft 

Vognmand • Anvendelig til egne stativer og system stativer 
• Havne skal ikke selv eje eller servicere egen 

kran  

• Ufleksibel i forhold til løft når indskyder ønsker 
det 



Kranløsninger – økonomi overslag 
Løsning Alle beløb er ekskl. moms 

Mobilkran • Ny 30T mobilkran                                            ca. 4,6 mio. DKK 
• Nyere brugt mobilkran - 30T                         ca. 3,2 mio. DKK 
• 10 år brugt mobilkran – 30T                          ca. 2,0 mio. DKK 
• 10 år gammel mobilkran – 20T                     ca. 1,0 mio. DKK 
• Anslået årlig vedligeholdelse og service      ca. 80-110.000 DKK/år 
• Hertil skal lægges transport af kran til Vallensbæk samt evt. nødvendige 

godkendelser 

Svingkran Leverandør 1- priseksempler 
• Pris for 20 ton Yacht kran 4 x 5 ton : 1,7 mio. DKK 
• Pris for 30 ton Yacht kran 4 x 7,5 ton : 1,9 mio. DKK 
Leverandør 2 – Priseksempel 
• 30 Tons havnesvingkran :  2,1 mio. DKK ekskl. fundament 

 
• Anslået årlige vedligehold og service         ca. 20.000 DKK/år  

Travelift • Estimeret etableringsomkostninger 4-5 mio. DKK 

Vognmand • Overslag fra BMS på fastsatte dage og i standardstativer, dvs. uden kørsel på 
havn – pris à 600 kr. pr. båd pr. løft. 

• Pris pr. år (450 både * 2 løft * 600 kr.) = 540.000 DKK 
• Ingen service og vedligehold 

Mulige finansieringsløsninger undersøges bl.a. 
evt. via Vallensbæk Kommune 



Bådhåndtering 

• Stativ-muligheder 

– Eget stativ/trailer 

– Systemstativ 

• System-stativmodel  

– Leje 

– Køb 

• Økonomi 

 

Fra salen: 
• Fast kran og standardstativer til 

alle. Prisen ned på det halve, så 
alle vil være med 

• Stativleje sættes ned 
• Afskrivning af stativerne over en 

længere årrække 
• Indskydere skal kunne købe deres 

eget standardstativ 
• Udarbejdelse af separat regnskab 

for stativerne. De to 
beddingsvogne samt Kermit skal 
med under stativregnskabet 

• Find leverandør med billigere 
stativer 



Stativ-muligheder 

• Afhænger af valg af kranløsning 
– Egne stativer, systemstativer eller begge 

dele? 

– Overgangsordning? 

– Hvad gør andre havne? 

– Hvad giver bedst effektivitet og bedst 
udnyttelse af kapacitet og ressourcer? 

• Status p.t. cirka: 
– 120 både i vandet 

– 100 på egne stativer 

– 285 på standard stativer 



Modeller for system stativer 

A. Stativ ejes af havnen 
• Indskyder betaler årlig leje for stativ og evt. tilbehør 
• Al vedligeholdelse og håndtering af stativ påhviler havnen 

B. Stativ ejes af indskyder 
• Indskyder køber komplet stativ inkl. evt. tilbehør  
• Al vedligeholdelse og håndtering af stativ påhviler havnen, og 

stativet indgår i pulje af stativer på samme vilkår som alle 
øvrige 

• Indskyder opbevarer selv spindler med støttepuder 
• I tilfælde af at indskyder forlader havnen, modtages et vikårligt 

stativ, som ejer kan medtage fra havnen 
• Indskyder har ikke ret til et specifikt stativ, men modtager stativ 

på samme vilkår som øvrige 



Økonomi for system stativ 

Priser fra LP Yacht (priser kan variere for enkelte modeller): 
• 3 tons 6.200 kr. (7.750) 
• 6 tons 8.300 kr. (10.375) 
• 12 tons 10.700 kr. (13.375) 
• 18 tons 17.640 kr. (22.050) 
• Støtteben ca. 3.600 kr. (4.500) pr. sæt. 

 
• Der er er indhentet priser fra andre producenter, men LP Yacht er 

på niveau med de billigste priser. 
• Havnen modtager rabat på stativer afhængig af antal der købes. 
• Havnen kan ikke købe og videresælge stativer til indskydere, som 

ønsker at eje. Her påhviler det indskyder selv at sikre købet af nyt 
stativ, som overholder samme kvalitetsstandard, mål, dimensioner, 
beskyttelse m.v. – skal godkendes af havnen. 

Priser ekskl. moms (inkl. moms)  

Havnens priser 



Økonomi for systemstativ 

• Oplæg til ny lejepriser : 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Afskrivningsperiode ændres til 20 
år – inkl. de eksisterende stativer, 
som er anskaffet. 

• Forudsætter, at der indkøbes 100 
nye stativer 2018. 

Stativ Lejepris i dag Ny lejepris 

3 tons 720 360 

6 tons 942 471 

12 tons 1248 624 

18 tons 1610 805 

Støtteben 241 180 

• Lejepriser budgetpåvirkning : 

I dag Ny lejepris 

Indtægt: 

Eksist. 285 stativer 228.000 114.000 

100 nye stativer 83.000 42.000 

Indtægter i alt 311.000 156.000 

Afskrivninger 

Eksist. 285 stativer 154.000 62.000 

100 nye stativer 80.000 40.000 

Afskrivninger i alt 234.000 102.000 

Budgetpåvirkning 77.000 54.000 



Økonomi i øvrigt 

• Øvrige tal: 
– Gennemsnitlig årlig udgift til Jones kran 118.000 kr. 

– Teleskoplæsser ”Kermit” er afskrevet (anskaffelsespris 
500.000) 

– Hydrauliske bådvogne 
• Stor hydrauliks bådvogn (købt 2016) afskrives 19.900 kr. over 

10 år. 

• Lille hydrauliks bådvogn (købt 2014) afskrives sammen med 
første indkøb af stativer. 

– Der er budgetsat 15.000 kr. årligt til løbende 
vedligeholdelse af stativer. 



Broer, pæle og landarealer 

• Resultat af dykker-
undersøgelse af pæle 
og bygværker 

• Prioriterede opgaver  

• Hvordan får vi dem 
udført 

Fra salen: 
• Skridsikring af nedgang til broerne 

(det skrånende stykke), ofte meget 
glat. Forskellige løsninger blev 
foreslået 

• Mere lys på broerne 
• Start renovering af broerne nu og 

tag dem en for en fremfor på én 
gang 

• Overvej flydebroer – Bådene bliver 
større og større. Justering af 
pladsstørrelserne – kan bl.a. lade 
sig gøre ved flydebroer med Y-
bomme - også pga. 
klimaændringer 

• Mere synlige redningsstiger 



Broer, pæle og landarealer 

• Der er gennemført dykkerundersøgelse af pæle og broer i 
forbindelse med servicering af boble-anlæg 

• Overordnet konklusion: 
– Den overordnede konklusion er, at pælene er i meget fin stand, 

og der er ingen grund til at gøre yderligere. 
– Et gennemgående problem på næsten alle broer er afstivnings-

krydsene, der lider under knækkede bolte og råd i træet. 
– Bølgevæggene er hærgede og trænger til en gennemgang. 

Brædderne sidder løst i bunden og trænger til udskiftning. 
– Spunsvæg på R-bro er ikke beskyttet. De anoder, der er tilbage, 

har under ¼ tilbage af materiale, og der sidder kun anoder i 
toppen hele vejen. 

• Rapporten giver anbefalinger til opgaver, som skal løses, og 
de fleste vurderes kan udføres af havnen eller frivillige. 



Broer, pæle og landarealer 

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

• 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.   

• Estimeret langtidsbudget 
2017-2026: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gennemgang og vedligehold af havnens 
bygninger, landområder og havnebassin. 
• *Udskiftning af defekt træ.(Årligt) 
• Gennemgang og udskiftning af lyskilder til 

led. 
• *Malerarbejde(Årligt) 
• *Beskæring af træer og øvrig beplantning. 

(Årligt) 
• Afretning og tilpasning af landområder  
• Reparation af havnens vejbelægning 
• Uddybning ved indsejling og bådbroer 

 
Elinstallationer på landområderne 
• Udskiftning af ældre el tavler 
• Udskiftning af stibelysning (LED) 
• Gennemgang af HFI anlæg(årligt) 

Renovering, vedligehold og levetidsforlængelse 
af bådbroer 
• *Gennemgang og reparation af brædder, 

kantlister og skridsikring. (Årligt) 
• *Gennemgang og montering/fastgørelse af 

inddækninger på pæletoppe. (Årligt) 
• *Gennemgang og etablering af nye 

samlinger. 
• Fundament ved landfæste 

repareres/reetableres. 
• Udbedring af bølgeskærm 
• *Udbedring af defekt træ og bolte under 

brodække (kryds, hammer osv.) 
• *Fjernelse af uønsket bevoksning(Årligt) 
• Lokale betonreparationer 
• Reetablering af stensætning 
• Reetablering/sikring af stenkastning 
• *Udskiftning af redningsstiger  
• Gennemgang af HFI anlæg(Årligt) 
• Udskiftning af el standere og vandtilslutning 

(ca. 15-20 stk. årligt) 
• Gennemgang og reparation af spuns/katode 

beskyttelse.  

Prioriterede opgaver de næste 1-3 år 

Opgaver prioriteret med udgangspunkt i 
generaleftersyn 
• * = Opgaver evt. med hjælp af frivillige 
 



Frivillighed og arbejde 

• Tanker om ”arbejds-
pligt/pligtarbejde” 

– Omkring 10 timer pr. 
Indskyder 

– ”Frikøb”: 1.500 kr. 

 

• Formål: Holde 
kontingentet nede og 
havnens tilstand oppe 

Fra salen: 

• Vi skal styrke korpsånden blandt indskyderne 

• Mere fælles indsats og frivilligt arbejde 

• Mere frivillig arbejdskraft (arbejdsdage), også 
for at styrke fællesskabet og tage ejerskab til 
havnen 

• Genindføre ryd-op-dage 

• Oprettelse af en gruppe frivillige til fx 
beskæring o.lign. opgaver 

• Dialog med kommunen: Opfordring til 
indskyderne: Vær positiv overfor kommunens 
planer. Vi møder stor velvilje hos dem. Lad os 
få mindre fokus på os-os og mere på, hvordan 
vi kan samarbejde med kommunen 

• Behov for ændret adfærd: Nogle indskydere 
melder ikke fra til optagning osv. 



Vedtægter og regler 

Der arbejdes på en 
oprydning: 

• Indbyrdes modstridende 
regler skal luges ud 

• Fokus på at gøre det 
fleksibelt og praktisk for 
både brugere og 
administration 

• Forberede evt. ændringer 
i bådhåndtering 



Vedtægter og regler 

Standardkontrakt: 

• Revision af ventelisteregler – 
større vægt på anciennitet som 
indskyder 

• Præcisering af ansvar i f.m. 
håndtering og placering af både 
uden tilstedeværelse af ejer 

• Definition af pladsbredder 

• Blå elkabler skrives ind – 
gældende for alle. 



Vedtægter og regler 

Masteskuret: 

• Fortsat depositum 

• Ledige pladser kan udlejes 
til andre 

• Betaling pr. fast 
pladsenhed (1/3 hylde) – 
overskrides pladsen, må 
der tilkøbes ekstra  

• Friere mht. hvad der må 
være på pladsen 



Den lange plan – muligt scenarie 
Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 

Kørsel med Jones kran 
 
Plan og løsning for ny kran 
 
Etablering af ny kran 

Indførsel af systemstativer 
 
Overgangsordning egne stativer 

Reparation af bro og pæle – 
prioriteret indsatser 
 
Udskiftning af redningsstiger 
 
Fornyet generaleftersyn 
 
Langsigtet plan for fornyelse af 
broer og anlæg 
 
Plan for Investering og 
finansiering 
 
Renovering af tunnelrør 



TAK FOR I AFTEN 

Årets generalforsamling afholdes 

Mandag den 19. marts kl. 18:00 

i VSK’s klubhus  


