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Ebeltoft                   Havnen kalder

Der er flere der har bemærket det: Man har lyst til at blive, 
når man er i Ebeltoft. For en stund, en ferie, eller måske 
for evigt. Byen ved vandet udvider og fortætter sig med 
tusindvis af indbyggere til forskel på sommer og vinter.  
Der sker ting i disse år. Demografien rykker rundt på sig. 
Kulturinstitutioner åbner. Nye gæster kommer til. Her er 
stærke lokale fællesskaber og nærheden til naturen, som 
ilter drømmene om et sundt liv i balance. Ikke mindst kal-
der vandet på én og virker som et helt naturligt samlings-
punkt.

Helt unikt for en havneby i Østjylland ligger Ebeltoft orien-
teret mod vest beskyttet af vigen. En strategisk placering 
som har dannet en stor del af livsgrundlaget for byens be-
folkning. Før som handelsmæssigt og militært knude-
punkt fra den tidlige middelalder. Nu som destination for 
søsport og kystturisme. 

Ebeltoft har i århundreder, både som by og som befolk-
ning, været i konstant forhandling med havet. Havet giver 
og havet tager; det har Ebeltoft altid været indforstået 
med, det ligger i byens placering ved havet og i søkøbsta-
dens DNA.

Byens tangdiger er et klart billede på, hvordan ebeltoftere 
har måttet beskytte deres ejendomme mod havet med 
brug af hvad der var til rådighed. I takt med at havnen har 
flyttet kysten mod vest, har tangdigerne dog mistet deres 
betydning. I dag står de tilbage, som en unik fortælling om 
det barske liv ved vandet. Men med klimaforandringer og 
dermed stigende havvandsstand, er Ebeltoft truet igen. 
Denne gang skal der skabes en adaptiv løsningsmodel, 
som kan tilpasses over tid, i forhold til de udfordringer vi 
går i møde.

Ebeltofts borgere, identitet og natur skal beskyttes og 
styrkes gennem en tilpasningsdygtig og nænsom land-
skabsstrategi, der bygger videre på Ebeltofts kulturhisto-
riske fortælling. 

Med vores forslag vil vi først og fremmest skabe tryghed. 
En fysisk tryghed for at havet fremover ikke vil være en 
trussel mod byen, men være den tæmmede samarbejds-
partner. Ebeltoft er opstået netop ved sit nærvær til Ebel-
toft Vig og havet er byens ven. Når havet på grund af ydre 
omstændigheder ændrer sin adfærd, så må vi tilsvarende 
ændre vores fysiske foranstaltninger, så byen fortsat er 
beskyttet mod vandets indtrængen. Det er simpel logik, 
der giver den nødvendige tryghed. 

Med forslaget introducerer vi en proces for udviklingen af 
Ebeltoft, som også skal skabe en social tryghed. Tryghed 
for at byens stemmer bliver hørt og indgår i det dynami-
ske styringsredskab for den fremtidige udvikling. Der er 
allerede sagt meget og mange tanker og forslag er blevet 

diskuteret. Tidsperspektivet er langt, så også fremover vil 
der finde en samtale sted, med konklusioner der skal om-
sættes til realistiske og brugbare løsninger. Der findes 
ikke én enkelt sandhed, som alle kan se sig selv som en 
del af. Det viser vores polariserede politiske verden med 
alt tydelighed. Men vi vil som rådgiver lytte før vi handler. 
Det er vi gode til. Det ligger i vores navn.

Vores forslag er ambitiøst, for ikke alene vil vi sikre byen 
mod skader fra havet, vi vil også gennem en målrettet ind-
sats sikre en sund udvikling af Ebeltoft, som understreger 
byens særlige identitet. Vi er opmærksomme på somme-
rens mange turister og sommerhusbeboere, men vi vil 
også drage en særlig omsorg for de fastboende borgere 
og institutioner, der nyder byens liv hele året rundt: Vi vil 
det gode hverdagsliv.

Den nye beskyttelse
Fra strandengen i nord til strandengen i syd, trækker vi en 
beskyttelseslinje, der danner en fysisk beskyttelse af 
byen. Linjen samler forslagets mange delelementer, ska-
ber sammenhæng langs kysten og anlægger en ny sti, 
som kobler sig på den eksisterende. Vi kalder den derfor 
for Kystruten, og den er forslagets hovedanslag. 

På strækningens nordlige halvdel er linjen allerede etable-
ret og den skal nu fortsætte ned gennem den sydlige del 
af havnen. Vi starter med at markere Kystruten og siden 
skal den udbygges, så den frem mod år 2030 på hele den 
1.8 km lange strækning, opnår en højde på 2.30 over dag-
lig vande. Dermed vil Kystruten danne en samlet prome-
nadesti, tilgængelig for alle, der forbinder nord med syd 
og undervejs, som en kamæleon, skifter udtryk efter om-
givelserne og binder havnens kulturinstitutioner, aktivite-
ter og miljøer sammen. En robust sammenbindende livs-
linje gennem havnen.

Vi forbinder Ebeltoft på ny
Kystruten forbinder nord og syd langs kysten, men hav-
nen er bred og for ikke at lede folk af enten Kystruten eller 
Strandvejen, gøres der plads til et sekundært stiforløb fra 
nord til syd som ikke placerer sig på kanten af Havnens 
rum, men derimod centralt.

Vi prioriterer at skabe og styrke eksisterende forbindel-
ser mellem by og havn. Forbindelserne er der fysisk, men 
skal fremkaldes med en markering, der tydeligt viser 
vejen mellem byen og havnen. På tværs af den adskillende 
Strandvejen, syer vi byen sammen ved at etablere flere fy-
siske overgange over vejen og plante øst-vestgående 
trærækker som visuelle markeringer på tværs. At køre ad 
Strandvejen vil være en ny oplevelse, hvor opmærksom-
heden ledes mod byen og havnen.

Havnepladser
Havnen strækker sig over et stort areal og fremover vil 
der markeres et antal pladser, som kan indtages efter 
behov og slægter på de nærområde og den kultur de pla-
cerer sig i. Vi har valgt at udpege tre pladser, som vigtige 
ankerpunkter. Alle tre markerer sig ved at de hægter sig 
tydeligt på byen mod øst. De tre nye pladser vil opleves 
meget forskellige og vil tilgodese helt forskellige behov 
hos borgere og turister.

”Vandsportuniverset” mod nord ligger i forlængelse af 
Jernbanegade og fortsætter ud i Ebeltoft Vig som en lang 
bade- og vandaktivitetsbro, en pier for vandhunde. Det er 
tænkt som en dynamisk plads med både faste bygninger 
og midlertidige faciliteter, der opstår og forsvinder efter 
behov. Vandsportsuniverset vil syde af aktivitet året rundt 
og være attraktiv for både borgere og turister i alle aldre. 

”Horisonten” ligger ude på halvøen og vil være Havnepar-
kens omdrejningspunkt. Horisonten er en cirkulær plint, 
der hæver sig op af sandet som et møde- og samlings-
sted, der giver mulighed for alt, lige fra autonome events 
til formelle arrangementer. Horisonten fortsætter som en 
trappe ned i vandet.

”Solnedgangspladsen” ligger for enden af Havnegade 
med kontakt til det autentiske fiskerimiljø og det spirende 
madmekka, der vil udvikle fiskerihavnen til nye kulinariske 
dimensioner. Afhængig af årstiden giver Solnedgangs-
pladsen rum til både det stille ophold og til spontane fe-
ster, og forbindelsen fortsætter hen over Mols Bjerge og 
ud i det uendelige.

På de kommende sider vil vi tage jer med på en rejse 
rundt i Ebeltofts landskab, historie og nutid. Herfra vil vi 
præsentere vores klimaløsning, for så at dykke dybere 
ned i nogle udvalgte områder - såkaldte miniskitseforslag. 
Her kan I få en bedre fornemmelse for vores måde at ar-
bejde på. Forslagene er udarbejdet med særligt byudvik-
ling og strategisk udvikling for øje. Herefter præsenterer 
vi vores forslag til den proces- og tidsplan, som tilblivel-
sen af udviklingsplanen skal læne sig op ad. Efter en præ-
sentation af os som team, vil vi endelig sætte ord på vores 
tilbudte slutprodukt. 

Vores beskyttelseslinje danner en rute - Kystruten - gennem havnen fra nord til syd og udgør et sammenbindende ele-
ment, der skaber forbindelse mellem havnens delområder og den udvikling af havnen, som vi skitserer i dette forslag. 

Aksonometrierne viser en beskyttelseslinje i kote 2,3. Vi arbejder med en bæredygtig beskyttelseslinje, der er designet 
således, at den kan modstå det massive tryk fra havet under en stormflod og med mindst muligt behov for opmærk-
somhed fra beredskabet under en stormflod. Sikringslinjen kan opgraderes frem mod år 2100 til forventelig kote 3,0. 

1 - HOTELLET

1

2

3

4
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2 - FREGATTEN

3 - TRÆSKIBSHAVNEN

4 - HALVØEN

5 - HAVNEGÅRDEN

6 - SKUDEHAVNEN

Vi har stor respekt for de fællesskaber, indsigter og behov 
vi ved findes i Ebeltoft – og vi ønsker kun at gøre det hele 
stærkere. 
I skabelsen af udviklingsplanen, forestiller vi os følgende 
proces. Vi vil være synlige og prioritere god kommunikati-
on fra start til slut. Derudover vil vi afholde fire works-
hops, som har hvert sit fokus - og som vil afholdes på fire 
forskellige tidspunkter på dagen, for at nå så mange mål-
grupper som muligt. Der er forud for vores tiltrædelse i 
projektet allerede blevet talt og ideudvikles en masse. Vi 
har derfor fokus på løsninger og fremdrift i de kommende 
måneder. 

1# Udvikling af steder
Vi vil bruge en lørdag eller søndag morgen og formiddag i 
udviklingens tegn. Det er aktiviteterne i vores forslag der 
omhandler Halvøen, Æbleplantagen og Vandsportsuniver-
set, som kommer under kærlig behandling. Forslagene bli-
ver præsenteret og klædt ordentligt på, ved denne åbne 
tegnestue. 

2# Vandring & Forbindelser
Arrangementet afholdes i dagstimerne og bliver en ned i 
kroppen og ud i terrænet oplevelse. Undervejs skal vi 
forbi de forbindelser, der i vores forslag kommer til at flet-
te by og havn bedre sammen, ligesom Kystruten og klima-
sikringen (eller ideen om den) også vises frem. Input 
tages med videre. 

3# Samling af Kulturen
En særlig aktør der om nogen kommer til at puste liv i ud-
viklingsplanen og miljøet på havnen, er kulturaktørerne. 
Maltfabrikken, Glasmuseet, Fregatten som de etablerede 
- og et mindre hav af kunstnere og andre skabende kræf-
ter udover dem - fx foreningshuset i det gamle posthus. 
De får deres egen dag, når vi inviterer ind til en udvikling 
af området vi i planen kalder for Museumspladsen. 

4# Klimasikring verden rundt 
I vidensdeling og inspirationens tegn, vil vi samle Ebeltoft 
til en aften, hvor vi tager på en virtuel studietur verden 
rundt, for at se på nogle af de mange anerkendte og ny-
tænkende projekter, som både sikrer byer for vandet, 
men som samtidig har løftet stedet og gjort det til et 
bedre sted at bo og besøge. Med baggrund i dette ver-
denskatalog, bliver vores konkurrenceforslag yderlig ud-
viklet til en udviklingsplan. Arrangementet livestreames. 
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Borgerdrevet udvikling af en klimarobust kystkultur i Ebeltoft
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lysninger i varienede størelser 
der kan omdannes til parkering, 
performances eller Hockey
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Den lange pier, der udgår fra Vandsportsuniverset, vil danne en lang linje af vandaktiviteter, som året rundt vil skabe liv til stedet.Den nuværende parkeringsplads omdannes til tofter med græs og æbletræer. Mellem tofterne vil der stadig være parkering i sommermånderne og resten af året kan fladerne benyttes til andre for-
mål, som boldspil, aktiviteter i forbindelse med æblefestivallen og udadvente aktiviteter arrangeret af byens kulturinstitutioner

Ebeltoft er særligt kendt for sin historiske bykerne, 
men byen er i den grad kommet på Danmarkskortet, 
når det kommer til et alsidigt og moderne kulturmiljø. 
Heriblandt markerer tre stærke og fremadsynende 
kulturinstitutioner sig - Maltfabrikken, Fregatten Jyl-
land og Glasmusset. Det lokale foreningsliv centreret 
omkring det gamle posthus gør sig også gældende.

Den overordnede udvikling af havnen og kulturinsti-
tutionerne går hånd i hånd. Med projektet øjner vi en 
mulighed for at lave et stærkt og givende samspil 
mellem de tre kulturinstitutioner. I stedet for at være 
placeret på behørig afstand af hinanden, skal der 
fremover skabes et samlet kulturmekka på Ebeltoft 
Havn. Her er fællesnævneren stedsbundethed, kvali-
tet og autenticitet. 

Vi vil stille skarpt på følgende tre fokuspunkter:
-   Der skal skabes et stærkt kulturmiljø, hvor kulturin-
stitutionerne og borgere kan se sig selv i både en fæl-
les og individuel udvikling.
-   Der skal skabes sammenhænge. Både kulturinsti-
tutioner imellem og til byen, havnen og Vigen.
-   Den store og dominerende asfaltflade skal bear-
bejdes så der skabes et multifunktionelt havnerum, 
der tilpasser årstidernes behov. 

Vi spænder området mellem de tre kulturinstitutioner 
ud og skaber en kulturpark, hvor der er plads til invol-
vering af kulturen ved at tilbyde museerne at opsætte 
satelitter af forskellig karakter. Det kunne f. eks være 
en glasskulptur, en rebbinderworkshop eller en histo-
riefortælling i skyggen under træerne.

Forbindelser på tværsNye gangforbindelser over Strandvejen

Sikringsmuren til kote 3.0 kan på strækningen tildeles forskellige funktioner ved at man på muren monterer byrumselementer, der vælges ud fra et katalog af muligheder, der hele tiden udvikles. 

Sikringstypologier for kote 3.0
Ved en kommende opgradering til en kystbeskyttelse på 
kote 3.0 i år 2100 vil vi foreslå en pragmatisk løsning 
med en mur, der tilføjes kote 2.3 kystbeskyttelseslinjen. 
For ikke at danne barriere kan muren have åbninger på 
udvalgte steder, der ved stormflodsvarsel lukkes med 
porte. 

Muren kan på strækningen tildeles forskellige funktio-
ner ved at man på muren monterer byrumselementer, 
der vælges ud fra et katalog af muligheder, der hele 
tiden udvikles. Muren vil således danne en base, eller et 
fundament, for de byrumselementer der ønskes det på-
gældende sted. De monterede elementer kan løbende 
udskiftes eller flyttes efter behov.

Hvordan verden ser ud om 80 år vides ikke, og dermed 
heller ikke de behov vi mennesker har. Byggeriet og 
funktionerne på havnen, som vi ser dem i dag, kan til 
den tid have fået en ganske anden karakter, og hvad vi 
bygger i dag, kan på det tidspunkt være revet ned igen 
og funktioner kan være flyttet. Derfor taler alt sund for-
nuft for, at vi ser tiden an og venter med at løse proble-
merne, til de er der.

I midten: Med Vigen som urolig flade står Ebeltoft og Mols Bjerge på hver sin side.

Øverst: Istidslandskabet har skabt Kalø Vig og Ebeltoft Vig. Mest markant placerer Mols Bjerg sig med et kuperet landskab mellem Vigene.

Nederst: Fra Vigen i øst placerer havnen sig lavt. Herefter stiger landskabet, hvori den historiske bygmidte ligger. På den anden side ligger den moderne og ydre by. Herefter kommer landskabet.

Forbindelser på tværs

Forbindelser mellem havnen, byen, hverdagen 
og det grønne bagland binder havnen sammen 
med stedet, historien og  det kuperede land-
skab bag Ebeltoft. På forbindelserne er der 
forskellige udsigtspunkter som fortæller om 
landskabet, byen, havnen og Vigen.

Historiske steder og byens pejlemærker; møllen, kirken, malten, rådhuset, den gamle havn

Ankomsten fra baglandet skal styrkes. Her følger terrænnets naturlige fald mod kysten ad de øst-vest gående forbindelser. De eksisterende stier og smutveje markeres med simple markører der vil 
lede den besøgende venligt på vej ned med terrænets fald.
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STRÆDET

HAVNEGÅRDEN

FALCK-GRUNDEN

FISKERIHAVNEN

Skudehavne

Fiskerihavnen

Skudehavnen Falckgrunden Standvejen

Interne små rækkehuse 
mellem havnen  og byen

Boliger ud til Standvejen
med små forver

Ny�ehaver og fællesksbs-
haver

HorisontenStranden
Bakkeøerne med buske og 
mindre træbeplantning

Frega�en Jylland

Kystruten

café og bar

eksist. terræn pavillion fontview til frega�en  sti
klimasikring

Fiskerihavnen Beddinge pladsen Havnegården

Interne små rækkehuse 
mellem havnen  og byen

Boliger ud til Standvejen
med små forver

Ny�ehaver og fællesksbs-
haver

opgradering af beddingeområde, med miljøgodkendelse og 
værksteder

Den røde hal aktive frivillige omkring istandsæ�else af træbåde, dyrkning af 
muslinger og tang mm.
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Bakkeøer

Strandoverdrev

Strandeng

Sandet eng

På halvøen vil nye biotoper opstå og danne et by- og havnært landskab med stor diversitet til glæde for dem der er interesseret i vilde planter eller bare blive væk.På Halvøens vestside er der direkte adgang til havnens vand med mulighed for at udforske det marine liv mens sejlbådene glider forbi på vej i havn. Horisonten ligger som et smykke på Halvøen med direkte kontakt til vigen hvor hav, himmel og landskab mødes. På amfitrappen mod vest kan man tage ophold og nyde aftensolen eller se solen gå 
ned ude bag Mols Bjerge. 

Langs Skudehavnens promenadesti opbygges stormflodssikringen dels ved en hævning af terrænet og dels ved at trække en bevæget linje af betonelementer, der kan anvendes som siddemur. Bag 
siddemuren etableres et bed med lav beplantning der kan afskærme ind mod de private boliger og skabe frodighed på havnen.

I Havnegården  vil deleelementer af STARK-hallens bærende konstruktion blive bevaret og beplantet med slyngplanter.   På Vesterplads er plads til både utraditionelle boformer og familiekonstellationer, uanset om man er en gruppe unge, der søger andre med fælles interesser, eller en familie, der ønsker mere social 
interaktion i deres hverdag. 

Landskabet omkring Halvøen er byens grønne ånde-
hul. Langs kanten kan man opleve Vigens vildskab, 
når vinterstormen raser. Med stenglacisen som sid-
ste bolværk for bølgernes kræfter, opleves Vigen 
meget nærværende. Her tæmmes bølgerne inden 
deres videre færd bag molerne.

Vi beskytter Ebeltoft med en beskyttelseslinje, men 
samtidig er det vigtigt at understøtte de naturområ-
der, som skabes omkring strandengen, hvor vandet 
lejlighedsvis får lov til at skylle over. Det er vigtige na-
turområder for både den danske landskabsforståelse 
og dyre- og plantelivet.

Halvøen omdisponeres, så vi får et skrånende terræn 
ned mod havnens vand. På den skrånende flade dan-
nes små bakkeøer, der giver læ. Mod øst, hvor Halvø-
en møder Kystruten, hæver vi terrænet til sikringsko-
ten 2.30. Mod vest vil den nedre del af det skrånende 
terræn lejlighedsvist blive oversvømmet. Dermed for-
tælles historien om et dynamisk havvandspejl, hvis 
højde altid kan aflæses på terrænet på Halvøen. Den 
hældende flade med små bakkeøer, giver plads til et 
foranderligt og rummeligt landskab, hvor der kan fin-
des læ og ly for det til tider barske vejr.

På Halvøen kan man opleve et unikt landskabsrum 
helt tæt på byen og med Fregatten i øjenkrogen. Vi 
skaber et frirum til både mennesker og dyr, som posi-
tiv kontrast til den mere fortravlede bymidte. Halvøen 
tilbyder et overvejende roligt og rekreativt ophold for 
både den enkelte, der går en tur, og familien, der øn-
sker at samle spiselige urter som f.eks. Strandsen-
nep og havtorn. ”Engen” placerer sig centralt med 
frontview til Fregatten og arealet kan rumme store 
begivenheder.

I dag opleves der ofte et barskt miljø på Halvøen. 
Derfor plantes grupper af robuste og vindtolerante 
buske og træer, der giver en vekselvirkning mellem 
åbne og lukkede landskabsrum. Grupper af store 
træer og buske på forhøjninger danner lælommer og 
forstærker de åbne rum med udsigten til havet. 

Visionen for Havnegården er at skabe et imødekom-
mende miljø, hvor iværksættere, kreative ildsjæle, 
håndværkere og alle, der har interesse for havnen 
kan finde sig til rette og blive inspireret af den pulse-
rende stemning, omskiftelighed, råhed og autentici-
tet, der præger området. 

På de tre bebyggelsesfelter, Havnegården, Vester-
plads og Falckgrunden disponeres arealerne med 
afsæt i de omgivende strukturer. Det nordligste byg-
gefelt vil få den mest havnemæssige og urbane ka-
rakter med blandet bolig og erhverv. Det midterste 
byggefelt vil være mindre urbant og fortrinsvis med 
boliger, mens det sydligste byggefelt vil få en grøn ka-
rakter og alene boliger.

Stemningen på Havnegården er en dynamisk blan-
ding af hverdag, håndværk og kunst og tager ud-
gangspunkt i det kulturhistoriske havnemiljø i Ebel-
toft. Bebyggelsesplanen afspejler havnens rumlige 
kompleksitet med smalle stræder, snævre passager, 
mindre pladser og åbne rum. Denne variation er lige-
ledes synlig i typologierne, som består af en blanding 
af fortættede rækkehuse, større længehuse og re-
sterne af industribygninger i større skala. Med ud-
gangspunkt i livet i Fiskerihavnen, blandes boliger 
med stedsspecifikke erhverv, værksteder, rum til kre-
ativ udfoldelse og opbevaring af både i vinterperio-
den. 

Ved Vesterplads vil det lille område i hjertet af Skude-
havnen lade sig inspirere af Fiskerihavnens sammen-
satte arkitektur og uformelle bevægelsesmønster. 
Området vil bestå af en blanding af dobbelthuse og 

Vi arbejder med miljøfaktorer der påvirker de levende organismers 
ydre miljø såsom lysforhold, vindpåvirkning, tilgængelighed til vand 
og næringsstoffer. Ved at lave enkle greb i terrænet på Halvøen 
kan vi skabe en stor variation i beplantning og det oplevede land-
skab.
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Strandkål 
Strandsennep 
Strandkarse

Strandløg 
Lugtløs kamille 
Smalbladet Timian 

Bævreasp 
Slåen 
Hvidtjørn

Strandmalurt 
Engelsk græs 
Peberrod
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