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Ansøgning om  tilladelse  til  anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse

af anlæg på søterritoriet.

Husk at Iæse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på  tlf.  99 63 63 63

eller via e—mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En  ansøgning kan  først  behandles, når alle nødvendige  Oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato  for modtagelse: Journal  nr.  :

Projekttype: Sagsbehandler:

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn

Thisted  Kommune

Adresse

Kirkevej 9

Lokalt stednavn Postnr. By

Hurup 7760 Hurup

Telefon nr. Mobil nr. E-mail

99172115 51172115 jc@thisted.dk
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

Jonas  Collin, Thisted Kommune

Adresse

Kirkevej 9

Lokalt stednavn Postnr. By

Hurup 7760 Thisted

Telefon nr. Mobil nr. E-mail

51172115 jc@thisted.dk

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse  til.  at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets

hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller

andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato Underskrift  .

2019.08.28 W

D. Anlæggets placering

Adresse

Vibedalvej 4

Postnr. By Kommune

7700 Thisted Thisted

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse

Projektet placeres på matrikleme Thisted By, 110a, 110b samt 44i. Opgravet materiale  forflyttes  fra matrikel 110a og

110b, til matrikel 44i
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E. Beskrivelse af anlægget  i  sin helhed
Kan  evt. uddybes i  bilag

OBS:  For fyldestgørende beskrivelse, samt tegningsunderlag, se ”Bilag 1—Projektbeskrivelse”. For ansøgning
vedrørende tilladelse til terrænregulering, se separat brev: ”Bilag3—Ansøgning om  tilladelse  til
Terrænregulering.”

BAGGRUND- SAMMENH/ENG- CHI
Projektet er en del af  Cold  Hawaii Inland (CHI). Visionen med CHI er at samle og understøtte en række frilufts— og
vandsportsaktiviteter i Thy. Det samlede greb er at 'sprænge' den traditionelle idrætshal og i  stedet betragte hele
Limfiordskysten som én stor idrætshal; et udendørs aktivitets- og oplevelsesrum på kanten mellem land og vand.

FORMAL  MED ANLIEGGET
Det eksisterende anlæg og foreningsfaciliteter ønskes opgraderet og udvidet. l havnen ønskes en full size kabel bane
opført. De interimistiske foreningsfaciliteter ønskes etableret som permanente. Med dette tiltrækker vi borgere,
vandsportsentusiaster og friluftsinteresserede besøgere til Synopal havn.

I dag har foreningen, Thy Cablepark, til huse  i  Synopal havn, og driver en 2.0 bane  i  havnebassinet, med tilladelse fra
Kystdirektoratet. Den nye kabelbane er derfor en ændring af en allerede eksisterende aktivitet. Thy Cablepark er et tilbud
til vandinteresserede  i  alle aldre. Foreningens formål er at få skabt et maritimt og borgervenligt miljø, som tilgodeser

nuværende og kommende interesser.

Projektet vil generelt forskønne området og blive et attraktivt opholds- og samlingssted for byens borgere og den almene
befolkning. Projektet i sin helhed forøger landområdets grønne/beplantede areal, og tilgængeliggør arealet for alle
interesserede besøgere. Projektet vurderes at have en yderst positiv effekt på områdets rekreative fritidsliv  -  især
vandsportsrelaterede aktiviteter.

UDFORMNING
Nærværende forslag for Synopal Havn omfatter en udvidelse af havnebassinet med land, etablering af en fullsize Kabel
bane, nye foreningsfaciliteter  i  havnen. samt  etablering af et rekreativt landskab, med en tilgængelig sti.

Bygningen og anlægget skal tilsammen danne ramme om  eksisterende  og nye aktiviteteri havnen. Både de rekreative
friluftsaktiviteter på land og de vandsportsrelaterede aktiviteter i havnen og i  fjorden.

Havnebassinet udvides mod nord for at muliggøre etablering af en 456 m Iang full size kabel bane med  6  master.
Eksisterende kajområde på ca. 9500 m2 udgraves til -1,2 m. Lokalt ved startområdet udgraves til  2  meter.
Den nye kajkant etableres som spunsvæg eller stensætning der sikres mod udsivning av eventuel forurening fra land ned
i  havnebassinet. Det opgravede materiale fra havnebassinet påtænkes anvendt til at terraenregulere et 8500m2 stort
område umiddelbart nord for de ny planlagte foreningsfaciliteter. Med den foreslåede terrænregulering afvikles de
eksisterende stejle skrænter, et Ievn fra Synopalfabrikken, og der etableres et terrænforløb med blødere kurver i samspil
med øvrig kystvegetation og det planlagte projekt.

Der anlægges en 50 cm bred sti i beton ovenpå de eksisterende moleanner, samt stiger ned  i  vandet.

Kabelbanen bæres af 5 varmgalvaniserede stålmaster i vandet og 1 mast på land. Masterne forankres med  2
betonklodser/mast som lægges ud på havbunden. umiddelbart udenfor molen (se plantegning i bilag1 ). Mellem den
østlige molean'n og en eksisterende rørledning etableres en ca.150 m Iang 2.0 bane for nybegyndere. Der søges om en
30 årig tilladelse til kabelbanen.

På nordsiden af havnebassinet etableres træbrygger på ca. 500 m2. Ved startområdet etableres et kontrolrum på ca. 20

m2.

MILJØPÅVIRKNINGER
Anlægget forventes ikke få indvirkning på strømningsforhold eller  sedimenttranspon  på den nærliggende kyst, eftersom
udvidelsen finder sted indenfor den eksisterende havns dækkende værker.

Ved at genanvende opgravet materiale lokalt. minimerer vi projektets miljøbelastning. Transport af overskudsjord

andetsteds giver et væsentligt større 002 aftryk, end lokal håndtering. Lokal håndtering af overskudsjord friholder
klappeplads til andre projekter, hvor jorden ikke kan anvendes lokalt.

Kabelbanen. og dens master kan afmonteres på senere tidspunkt.
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes  i bilag

Havnebassin  udgraves, og materiale fra havnebassin indbygges bagved de nye foreningsfaciliteter. Det nye terræn
holdes tilbage af Insitustøbte støttemure. og beplantes med hjemmehørende vækster.

Den fremtidige spunsvæg vil holde på det bagvedliggende materiale og en evt. udsivning vil være minimal. Hvis de

endelige miljøprøver viser at jorden bagved den fremtidige spunsvæg er lettere forurenet, bliver der lagt en fiberdug
på bagsiden af spunsen. lsamspil med spunsen forhindrer dette udsivning.

Udgravningen tænkes udført primært fra land med en hydraulisk gravemaskine der gradvist arbejder sig bagud. De
bortgravede materialer læsses på dumper/Iastbil og afsættes  i  det bagvedliggende terræn. Eventuelt
overskudsmateriale køres bort og kiappes i anden havn.

Kabelanlæggets fundamentsklodser produceres andetsteds og placeres efterfølgende på havbunden.

Byggeperiode påtænkes fra 01.05.2020  — 01.05.2021

G. Uddybning

—7
Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?

Ja

X Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:

Der foretages ikke uddybning af eksisterende havn. Der søges derimod om udgravning af landareal på havnens
nordside, for således at udvide søterritoriet. Det udgravede materiale udgør ca. 28 500 m3. hvoraf ca. 2/3 forventes
at kunne blive indbygget på stedetjf. de forslåede terrænreguleringer. Se E, beskrivelse af anlægget i sin helhed,
samt vedhæftet bilag med projektbeskrivelse
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H. Opfyldning

Skal der  i  forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

Ja

x  &

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives - m3

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

l. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
-  Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg

- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfest oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Evt. andet relevant materiale:

Se bilag.

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står  i  ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske

forhold.

Dato Fulde navn (benyr  b/okbogstaver) Under krift

[75/1043 LEM; &&&/WE

Ansøgningen sendes med post  til:
Kystdirektoratet

Højbovej 1
Postboks  100
7620  Lemvig
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ANSØGNING OM TILLADELSE TIL TERRÆNREGULERING, SYNOPAL HAVN.  
COLD HAWAII INLAND 
      Dato: 15.10.19 
 
 
 
INTRODUKTION OG PROJEKTBESKRIVELSE 
Cold Hawaii Inland 
Projektet er en del af Cold Hawaii Inland (CHI). Visionen med CHI er at samle og understøtte en række frilufts- og 
vandsportsaktiviteter i Thy. Det samlede greb er at ’sprænge’ den traditionelle idrætshal og i stedet betragte hele 
Limfjordskysten som én stor idrætshal; et udendørs aktivitets- og oplevelsesrum på kanten mellem land og vand. 

Synopal havn:  
I Synopal Havn ønskes den eksisterende kabelbane erstattet af en full size kabelbane indenfor de dækkende værker i 
den eksisterende havn. For at skabe plads til banen udvides havnebassinet ind mod land, dvs. indenfor molerne. De 
opgravede materialer ønskes anvendt til terrænreguleringen som der ansøges om i nærværende brev.  
 
Der søges om udvidelse af havnebassinet i separat ansøgning om udvidelse af søterritorie.  
 
Projektet omfatter desuden etableringen af tilhørende foreningsfaciliteter jf. tegningerne. Der søges ikke om 
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, idet opførelse af klubfaciliteter med tilknytning til havet og kysten i 
havneområde er fritaget for det. Thisted Kommune udarbejder pt. en lokalplan hvor området er udlagt til 
havneformål. 
 
Beskrivelse af terrænreguleringen: 
Bygningen og anlægget skal tilsammen danne ramme om eksisterende og nye aktiviteter i havnen. Både de rekreative 
friluftsaktiviteter på land og de vandsportsrelaterede aktiviteter i havnen og i fjorden.  For en nærmere beskrivelse af 
projektet som helhed, kabelbanen, udvidelse af havnebassin, samt beskrivelse og tegninger af foreningslokaler, se 
Bilag 1- projektbeskrivelse. 
 
Havnebassinet udvides med 9500 m2 mod nord, for at muliggøre etablering full size kabelbanen. 
 
Det opgravede materiale fra havnebassinet påtænkes anvendt til at terrænregulere et 8500 m2 stort område 
umiddelbart nord for de ny planlagte foreningsfaciliteter. Med den foreslåede terrænregulering afvikles de 
eksisterende stejle skrænter, et levn fra Synopalfabrikken, og der etableres et terrænforløb med blødere kurver i 
samspil med øvrig kystvegetation og det planlagte projekt.
 
Det nye terræn vil slutte naturligt til de eksisterende kurver nord, øst og vest for området. Mod syd fungerer 
foreningsfaciliteterne som støttemur. Den nye terrænoverflade beplantes med hjemhørende arter og der dermed 
efterstræbes en genopretning af en mere gennemgående kystvegetation på området.  
 
Det terrænregulerede areal ligger trukket tilbage fra vandlinjen, og vil ikke påvirke den naturlige sedimenttransport. 
Terrænreguleringen forårsager dermed ikke uønskede negative påvirkninger på strækningen i øvrigt.  
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Nødvendighed af terrænreguleringen: 
I dag fremstår terrænet i nordvestlig retning bagved havnen med meget stejle blottede skrænter, med noget 
vegetation øverst oppe. Siden industrien forsvandt fra området, har terrænet ved foden af skrænten fremstået som  
asfalt-/ grus belægning som med tiden er gået i forfald. Med etableringen af de ny foreningsfaciliteter for 
wakeboardere, surfere mfl., forventes Synopal Havn at blive et meget større ”blåt” rekreativt tilløbsstykke end det er i 
dag. Den nye full size kabelbane i havnen samt de nye foreningsfaciliteter og kajarealer vil tiltrække både de aktive 
vandsportsudøvere, samt rigtig mange andre friluftsinteresserede. Udvidelsen af kabelbanens kapacitet og tilhørende 
faciliteter vil således medføre et væsentlig øgning i antallet af mennesker der færdes på området, også ved de 
eksisterende blottede skrænter. Det vurderes derfor nødvendigt at sikre disse skrænter mod skred i forbindelse med 
udvidelsen af aktiviteterne på området. Der foreslås derfor en terrænregulering, hvor skrænterne fjernes ved at 
indbygge de opgravede materialer fra havnebassinets udvidelse mellem de eksisterende stejle skrænter og de nye 
foreningsfaciliteter. 
 
 
Af nævneværdige sidegevinster på den foreslåede terrænregulering fremhæves også at den foreslåede 
terrænregulering muliggør etableringen af en ny rekreativ tilgængelig sti samt en gennemgående kystvegetation over 
det nye terræn langsved de nye foreningsfaciliteter, som vil forbinde Synopal Havn med Thisted By. Herfra ville der 
være en smuk og spektakulær udsigt over havnen og fjorden. Miljømæssigt ville det også være en fordel at indbygge 
så så meget som muligt af de opgravede materialer lokalt, idet bortkørsel af materialer dermed begrænses. 
 
 
For materialer og arbejdsmetoder henvises til beskrivelsen i ansøgningen om udvidelse af søterritorie.   
 
 
 
Med venlig hilsen

 
Lene Ergemann Nørhave 
Projektleder 
 
 
 

Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup 
99171717 - teknisk@thisted.dk - www.thisted.dk - CVR 2918 9560
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COLD HAWAII INLAND// Nationalt centrum for frilufts- og vandaktiviteter

Badning Dykning Kajak Kitesurf MotorbådWakeboard

Roning Stand Up
Paddle

Sejlads Svømning VinterbadningWindsurf

Dirt bike Sauna Fitness Fuglekiggeri KulturLegeplads

Nationalt centrum for frilufts- og vandaktiviteter
Visionen er at samle og understøtte en række frilufts- og 
vandsportsaktiviteter i Thy. Det samlede greb er at ’spræn-
ge’ den traditionelle idrætshal og i stedet betragte hele 
Limfjordskysten som én stor idrætshal; et udendørs aktivi-
tets- og oplevelsesrum på kanten mellem land og vand.

De forskellige vandsportsgrene sættes på linje med 
’gængse’ idrætsgrene og betragtes som en række tilbud, 
der tilsammen danner en bred vifte af vandaktivitets-
muligheder for både eliten og bredden. 

Ved at vende vrangen ud på foreningshuset bliver de 
respektive sportsgrene i højere grad synliggjort for den 
nysgerrige betragter, der ikke nødvendigvis fysisk tager 
aktiv del i sporten.

Spots langs Limfjorden
Limfjordens kyst er alsidig og varieret. Den bugter sig på 
forskellige måder og danner vige, bugter, bredninger og 
sunde med forskellige strøm- og bølge- og vindforhold. 
Disse stedspecifikke forhold betyder at forskellige steder 
langs kysten indbyder til forskellige vandsportsaktiviteter.

Bygholm er fx. perfekt til kitesurfing og Vandet Sø er 
perfekt til windsurf osv. Brugerne har gennem årene 
naturligt ’peget’ på hvilke spots, der egner sig til den 
specifikke sport.

Cold Hawaii Inland indsatsen ønsker således at tage af-
sæt i eksisterende brugergrupper, foreninger og aktivite-
ter, der udspiller langs kysten og understøtte dem med 
faciliteter, der gør det lettere og mere attraktivt for både 
nybegynderen og den erfarne at kaste sig ud i de mange 
forskellige vandsportsmuligheder.   

Barren skal sænkes
Derudover er det også ambitionen at formidle de mange 
forskellige vandsportsmuligheder, så endnu flere får øje 
på mulighederne og får lyst at prøve de forskellige tilbud 
på egen krop. Dette kræver i forhold til nogle idræts-
grene at ’barren sænkes’, så det ikke føles som umulige 
bjerge at bestige. For nogle vil fx wakeboard eller kite-
surfing virke helt uoverskueligt og frygtindgydende for 
andre vil det måske være vinterbadning, der er for stor 
en udfordring. 

Med Cold Hawaii indsatsen sænkes barren og de for-
skellige vandsportsmuligheder rækker ud til en større 
målgruppe via fysiske tiltag, formidling og evt. via nye 
organisationsformer.

Cold Hawaii Inland for alle
Generelt udvikles alle spots med fokus på både de pri-
mære aktiviteter men i høj grad også ’følgeaktiviteter’, 
for passive gæster, andre familiemedlemmer, nybegyn-
dere og i det hele taget ’bredden’. Således understøt-
tes alle primære aktiviteter med opholdsfaciliteter og 
sekundære aktiviter og til lands og til vands. Eksem-
pelvis er kajak og stand up paddle aktiviteter, hvor man 
ofte bevæger sig langs kysten mellem forskellige spots, 
hvorfor der flere steder gøres simple tiltag for at indbyde 
til og facilitere denne følgeaktivitet.

Med ønsket om at nå bredt ud og invitere nye brugere 
nærmere, formidles alle aktiviteter og tilbud som en 
samlet indsats, med fælles grafisk identitet, så det sam-
lede CHI fremstår som en overskuelig helhed. En samlet 
pakke henvender sig til en bred målgruppe.

Således er det en samlet ambition at de enkelte spots ud-
vikles så de fremstår som sociale mødesteder, der frem-
mer nye fællesskaber på tværs af køn, alder og niveau.

Den traditionelle idrætshal
Mange aktiviteter centraliseret og samlet under ét tag

Cold Hawaii Inland
Mange aktiviteter under samme paraply spredt ud over en hel region 



Windsurf KajakStand Up
Paddle

Wakeboard Badning Vinterbadning

Fitness Sauna

Stedets potentialer
Området Synopal Havn fremstår i dag som et råt havneom-
råde kun 2 km fra Thisted centrum. Et tydeligt skår i landska-
bet vidner om tidligere tiders aktivitet i havnen, nemlig spor 
fra Synopal fabrikken. Fabrikken har givet navn til området. 
Det landskabelige ar viser sig som en hård tilbagetrækning af 
kystlinjens vegetation. Stejle porøse skrænter adskiller havnens 
hårde belægning og det grønne terræn.

Synopal Havn giver unikke rammer for vandaktiviteter i Thisted 
Kommune. Havnen med dens ydre rammer giver ni ud af ti dage 
roligt vand, som er optimalt ift wakeboarding, som tilbydes her. 
De to ydermoler dækker af for vestenvinden, østenvinden og 
havnekajen dækker af fra nord, hvorfor området udlukkende er 
udsat for uroligt vand, når vinden kommer fra syd

Havnen og dens kanter mod vandet fremstår rå og trænger i høj 
grad til renovering. En lille containerby i pang-farver dominerer i 
dag havnen og fremstår som en selvopstået fiskerlandsby. Her 
har Thy Cablepark til huse.

Brugere
Den vigtigste aktør i Synopal Havn i dag er Thy capelpark. 
Foreningen åbnede i sommeren 2014 og drives udelukkende af 
frivillige kræfter. Foreningens mission er at skabe en Kabel surf 
park med liv og vandaktiviteter, hvor der er plads til alle. Thy 
Cablepark er et tilbud til alle vandinteresserede i alle aldre med 
wakeboarding, svømning, kano/kajak, windsurf, SUP, vinterbad-
ning og strandområde. 

Cableparken samler forskellige interessenter med fokus på 
vandets potentiale. Her er muligheden for at Thy kan blive 
forgangsområde for vandsportsaktivitet og tiltrække eliteud-
øvere samt være med til at sætte standarden for wakeboarding 
i Danmark. 

Foreningens formål er at få skabt et maritimt og borgervenligt 
miljø, som tilgodeser nuværende og kommende interesser, dvs. 
et multiområde, hvor der er plads til alle.

I 2018 benyttede 2500 unikke brugere anlægget. Med det nye 
anlæg forventes der en kapacitet på omkring 50 besøgere 
simultant. 

Der er planer om at Thy Windsurfforening også flytter ind i 
Synopal Havn.

Projektets formål
Med Thy cabelpark i centrum skal Synopal udvikles til at blive et 
attraktivt og inviterende sted for alle, både vandsports- 
entusisten, den nysgerrige lokale eller tilfældige besøgende. An-
lægget skal facilitere  vandsport som wakeboarding, windsurfing, 
kajakroning, SUP og badning, sommer som vinter. 

Projektet giver Thisted  en mere gennemgående kystvegetation,. 
De stejle skrænte stabiliseres, og et terræn med blødere kurver 
gør landskabet tilgængeligt.

”Den blå løber”, er en tilgængelig sti der forbinder Thisted med 
Dragsbæk i syd og Synopal i Nord. Stien skal gøres attraktiv, og 
tilgængeliggør Synopal for et nyt brugersegment på land. 

Ved vandet ønskes behagelige og indpassede opholdsarealer 
for alle. Det er væsentligt at Synopal har en arkitektonisk sam-
menhæng med, og genkendelighed til de øvrige Cold Hawaii 
Inland-spots for at styrke fortællingen om den store rekreative 
idrætshal langs Thys kystlinje.

Lystfiskeri NaturvandringCykling
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Fremtidspotentiale
Projektet vurderes at have en yderst positiv effekt på områdets 
rekreative friluftsliv – både på land og på vand. Thy Cablepark for-
venter at der med de fremtidige opgraderede faciliteter vil kom-
me flere unge mennesker, end der har været tidligere. Foreningen 
giver samtidig udtryk for at det ikke er antallet af medlemmer, 
der er det største succeskriterie for klubben, men derimod at 
miljøet (fortsat) er hyggeligt og med plads til alle.

Med de nye faciliteter vil klubben i højere grad kunne tilbyde akti-
viteter for folkeskoleklasser (som man gør i Tyskland og har gjort 
i 50 år).

 



VANDET SØ

Opstalt 1:200

Kabelbanen
I Synopal Havn er ønskes eksisterende 2.0 bane opgraderet 
til et fullsize kabel anlæg til wakeboard. Det er afgørende at 
der skabes fladt vand, som er vigtigt for sporten. 

For at opnå dette på den enkleste måde, bevares de eksiste-
rende moler og havnebassinet udgraves ind mod land for at 
opnå et større bassin. Dette muliggør etablering af en fullsize 
bane på 456m med fladt vand. Kabelbanen bæres af 5 stål-
master i vandet og 1 mast på land. Masterne forankres hver 
i sær af 2 betonklodser der lægges ud på havbunden. En 2.0 
bane på 150 m får plads udenfor den østlige molearm.

Ved den nye kajkanten, i forbindelse med launchområdet 
etableres en brygge, så der opstår et opholdsmulighed tæt 
på aktiviteten både for udøvere og nysgerrige tilskuere. 

Landskab
Lævæggen optræder på Synopal Havn som støttemure for 
det terrænregulerede område. Det eksisterende udgravede 
landskab bag de foreslåede bygninger foreslås opfyldt med 
overskudsjord fra havnebassinet. Området beplantes med 
hjemmehørende arter, og omdannes til vild natur.  

Retableringen skaber muligheden for at føre den rekreative 
rute langsved/ bagom støttemuren dvs. tættere på vandet 
end i dag. Heroppefra vil der være en formidabel udsigt over 
fjorden og det nye liv ved anlægget, som kan nydes af alle, 
der færdes på ruten. 

Bygninger
Den ‘selvgroede’ stemning på den nuværende Synopal 
Havn har et råt og upoleret udtryk, som på mange måder 
passer godt til det liv og de aktiviteter, der foregår her. Den 
eksisterende samling containere fremstår nærmest som en 
lille fiskerby, et selvstændigt samfund. Vi har med projektet 
forsøgt at skabe både sammenhæng med de øvrige spots og 
samtidig holde fast i den eksisterende karakter. Bygningerne 
etableres som mindre volumener, der alle kobler sig på den 
genkendelige lævæg og serviceres af denne.

Langs støttemurene etableres tre bygningskroppe. Den 
første man møder, når man ankommer fra øst (og fra 
p-pladsen) er et uopvarmet CHI modul med omklædning, 
bruserum og toiletter, samt en sauna. Dernæst kommer en 
check In bygning, med butik og depot til udstyr. Denne er 
gravet ind i skråningen. 

Den sidste bygningskrop er et opholdsrum til foreninger og 
øvrige gæster til området. Dette rum etableres som et lyst 
og åbent rum med caféområde og plads til fællesaktiviteter 
og fx undervisning.

Øst for opholdsrummet er der en stor syd-østvendt 
overdækket terrasse. 

FASE:EMNE:

BYGHERRE:

DATO:

MÅL:
PRINTFORMAT:

RÅDGIVER: RÅDGIVENDE INGENIØRER:

Cold Hawaii Inland
SYNOPAL

PROJEKTFORSLAGOPSTALTER (FORELØBIG)

THISTED KOMMUNE

2019.08.13

T-A-200

1:200
A3

0 10m51 2 3 4

OPSTALT INDVENDIG

OPSTALT INDVENDIG - FACADE LUKKET

OPSTALT INDVENDIG - FACADE ÅBEN

Vej og adgangsforhold
I bil ankommer man via den eksisterende ankomstvej, 
Vibedalvej. Den eksisterende parkering på havnepladsens 
østside udvides og der laves flere parkeringspladser i 
tilknytning til adgangsvejen. Ved spidsbelastning vil der 
også være muligt med kantparkering langs Vibedalvej. 

Længre frem på havnepladsen mod de nye bygninger vil 
der være mulighed for afsætning (”Kiss and ride”), men 
ikke faste parkeringspladser.  (se parkeringsdiagram)
Der vil være en parkeringskapacitet på omkring 70 biler.  

Når ”den blå løber” anlægges, vil der være en forbedret 
adgang for fodgængere og cyklister langs vandet. 



Projektets formål
• Vi ønsker med projektet at fremme Synopal Havn 

som et attraktivt og inviterende udflugtsmål for alle 
borgere, både vandsportsentusiasten, den nysgerrige 
lokale eller tilfældige besøgende.

• At skabe de bedste forudsætninger for at udvikle 
wakeboard aktiviteten på Synopal havn.  

• At etablere et full-size kabel for at imødekomme den 
stigende interesse og voksende antal brugere.

• At skabe behagelige og indpassede opholdsarealer 
ved vandet for alle.

• Der er en forventning om at kabelanlægget vil blive 
et trækplaster for forskellige mennesker, og dermed 
skabe en synergieffekt der sætter gang i andre aktivi-
teter på havnen.

• At skabe en funktionel, tilgængelig og attraktiv kob-
ling til den rekreative rute der forbinder til Thisted. 

• At iscenesætte udsigten til vandet, horisonten og 
banen. 

• At genskabe et tydelig landskabelig greb der adskiller 
de grønne arealer fra havneområdets arealer. 

• At skabe arkitektonisk sammenhæng med, og gen-
kendelighed til de øvrige Cold Hawaii Inland-spots for 
at styrke fortællingen om den store rekreative idræts-
hal langs Thys kystlinje.

• At skabe højvandssikrede klubfaciliteter til alle bruge-
re. (hævet til kt. 2.70)

• At skabe offentligt tilgængelige toilet- og omklæd-
ningsfaciliteter.

• At genoprætte den oprindelige skråning og beplante 
med lokalt hjemmehørende arter.

• At reetablere en mere sammenhængende vegetati-
onslinje langs kysten.

Projektets omfang
• Projektet placeres på matriklerne Thisted By, 110a, 

110b samt 44i. Jordmasser forflyttes fra matrikel 110a 
og 110b, til matrikel 44i. Udgravningen af havnebassi-
net er nødvendig for placering af full size kabelbane. 
Den nye opfyldning af terræn skaber et nyt, mere 
sammenhængende rekreativt landskab. Støttemurer 
og den nye bebyggelse placeres på matrikel 44i. 

• Projektet anvender CHI modulets genkendelige beton-
vægge, apteret med lette trælamelvægge. (nærmere 
beskrevet under bilag ”det samlede arkitektoniske 
greb, s 14”). Til forskel fra andre CHI moduler fungerer 
de store betonskiver som støttemure i terræn.

• Bebyggelsen har et fodaftryk på ca. 340 m2, Byg-
ningsmassen er indelt i et CHI modul, en depotbyg-
ning og en klublokale til foreningerne. Gulvkoten 
ligger i kt. +2.70. 

• Bygningerne etableres med en støttemur mod det 
nye opfyldte terræn. Støttemuren har en samlet 
længde på 150 meter.

• Bygningshøjden er maksimalt 4.6 m over gulvkote 
(inklusiv betonvægge der rækker op over tagflade/
bagvedliggende terræn) En trappe fra klublokalets 
vestside, og fra modulets østside leder op på bygning-
ernes tag, og alle tagflader er udsigtsterrasser.  Alle 
bygninger har en rumhøjde på 2.4 m.  

• Bygningerne placeres på en base i beton med fodaf-
tryk på 845m2. En betonsti ramper op og giver til-
gængelig adgang til alle bygninger og opholdsarealer..

• Der anlægges en 50 cm bred sti i beton ovenpå de 
eksisterende molearmer, samt stiger ned til vandet. 

. 

• Der etableres en ny spuns og stensætning på havne-
bassinets nordside. 

• På nordsiden af havnebassinet bearbejdes kanten 
med træbrygger på ca. 500 m2 til ophold. 

• Der beplantes med hjemmehørende arter, primært 
græs- og buskvækster, på det terrænregulerede om-
rådebagved bygningerne. 

CHI modul:
• Fodaftryk på 85 m2. Omklædning/wc/brus/teknik er 

uopvarmet, med god naturlig ventilation. Saunaen 
er isoleret. En udendørs trappe leder op til landska-
bet ovenpå bygningen. Omklædning, wc og brus er 
offentligt tilgængeligt.

Check In/Butik/Depot:
• Fodaftryk på 170m2. Uopvarmet. Fleksibel rum-        

indelning for at fremtidssikre en tilpasning til nye 
behov. Naturlig ventilation kombineret med mekanisk 
ventilation. Der er en udsigtsterrasse ovenpå depo-
tets tag. 

Klubhus: 
• Fodaftryk på 85 m2. Opvarmet bygning med facade 

primært i glas. Den indeholder wc, et lille anretnings-
køkken, depot, samt et opholdsareal. Store dele af 
glasfacaden kan åbnes. Bygningen fremstår med 
sin åbne facade som et visuelt orienteringspunkt fra 
parkeringspladsen og fra vandet. Et overdækket areal 
på 40 m2 er tilknyttet. En udendørs trappe på byg-
ningens vestfacade leder op til det hævede terræn.

Forhold til omgivelserne
• Synopal Havn er i dag en ”uslæben diamant”. Områ-

det fremstår i dag som et råt havneområde med et 
tydeligt skår i landskabet, der hvor havneplads og na-
tur mødes. Projektet redefinerer pladsens grænser og 
vil generelt forskønne området og blive et attraktivt 
opholds, - og samlingssted for byens borgere.. 

• Den rekreative forbindelse ind til Thisted får et 
tydeligt løft idet ruten snoer sig ovenpå terrænet og 
tilbyder en spektakulær udsigt over limfjorden og 
havnens aktiviteter. 

• Fra landskabet bagved bygningen er den eneste 
synlige bygningsmasse støttemurene der danner 
rækværk. (se tegningsbilag, samt visualisering.)

• Projektet vurderes at have en yderst positiv effekt 
på områdets rekreative fritidsliv – både på land og på 
vand.



EKSISTERENDE FORHOLD// 

Billede af eksisterende forhold



Landskabets historie
I starten af 1900 tallet var Thisted by omgrænset af marker 
og et grønt landskab. Kystlinjen blev tegnet op af et konti-
nuerligt bælte af sammenhængende landvegetation. 

I forbindelse med etablering af Synopal fabrikken i 1959 blev 
der i 1961 også bygget en havn i Synopal. Fabrikken blev ned-
lagt i 1989, men den har sat et hårdt aftryk i landskabet,

I dag præges Synopal havn af store hårde nedslidte asfalt-
flader mod vandet. Havnens konstruktioner bærer præg af 
årtiers nedbrud og manglende vedligeholdelse, hvilket har 
medført afspærring af dele af havnekanten grundet risiko 
for sammenstyrtninger.

De hårde belægninger skærer sig ind i landskabet bagved 
havnen, og afluttes af en stejl, utilgængelig skrænt mod 
et hævet, udyrket landskabsplateau baged havnen. Både 
kanten mellem  vand og land og kanten mellem havn og 
landskab er utilgængelig og usammenhængende. 

Reetablering af landskab
Med terrænreguleringen ønskes landarealet tilbageført til 
en natur der minder om den oprindelige, inden industriens 
påvirkning. Der efterstræbes en genetablering af en mere 
sammenhængende vegetationslinje langs kysten. 

Den hårde tilbagetrækningen af kystlinjens vegetation 
bryder kystinjens potentiale som en kontinuerlig rekreativ 
forbindelse. 

Retableringen af landskabet skaber muligheden for at føre 
den rekreative rute op i terræn bagom støttemuren dvs. 
tættere på vandet end i dag. Heroppefra vil der være en 
formidabel udsigt over fjorden og det nye liv ved anlægget, 
som kan nydes af alle, der færdes på ruten. 

Det hævede landskab kan tilgås både via trapper og via en 
tilgængelig stiforbindelse. (Den blå løber)

De stejle skrænter der adskiller havnens hårde belægning 
og den grønne bagkant er i dag en barriere mellem natur 
og havn. Terrænregulering med støttemure mellem kaj og 
opfyldt terræn sikrer kanten mod fremtidig erosion.

2a:Landskab 1910
1a: Landskab 1910
Sammenængende landvegetation

Landskab 1910

Landskab 2019

2b:Landskab 2019

2b: Landskab 2019
Skår i vegetationslinje

2c:Foreslået terrænregulering med støttemur 
og opfyldning

2d: Foreslået terrænregulering med støt-
temur, opfyldning, bygning og rekreative 
områder

1c: Foreslået terrænregulering.
Sammenhængende landvegetation

Kystlinje

Thisted
Hævet terræn

Terrænregulering

Landvegetation

Den blå løber (tilgængelig sti)

Beplantning

Bebyggelse
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Udgravning
• Der udgraves et område på 9500  m2. 
• Dette udgraves til en dybde på  -1,2 m. 
• Lokalt under startområdet laves en forsænkning 

med dybde 2 meter. 

Opfyldning
• Det opgravede materiale fra havnebassinet påtæn-

kes anvendt til at terrænregulere et 8500 m2 stort 
område umiddelbart nord for de ny planlagte for-
eningsfaciliteter. 

• Med den foreslåede terrænregulering afvikles de 
eksisterende stejle skrænter..

• Det nye terræn vil slutte naturligt til de eksisterende 
kurver nord, øst og vest for området. Mod syd fun-
gerer foreningsfaciliteterne som støttemur.

Vej- og adgangsforhold
• I bil ankommer man via den eksisterende ankomstvej, 

Vibedalvej. 
• Den eksisterende parkering på østsiden af havne-

pladsen udvides og der laves flere parkeringspladser i 
tilknytning til adgangsvejen. 

• Ved spidsbelastning vil der også være muligt med 
kantparkering langs Vibedalvej. 

• Længere frem på havnepladsen mod de nye byg-
ninger vil der være mulighed for afsætning (”Kiss and 
ride”), men ikke faste parkeringspladser.  (se parke-
ringsdiagram)

• Der vil være en parkeringskapacitet på omkring 70 
biler.  

• Når ”den blå løber” anlægges, vil der være en forbed-
ret adgang for fodgængere og cyklister langs vandet. 
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EKSISTERENDE FORHOLD
Synopal Havn ligger ca 2 km fra Thisted Centrum, og frem-
står i dag som et råt havneområde. Den tidligere Synopal 
fabrik har tydelig præget det omkringliggende landskab, 
som fremstår med meget stejle skråninger ned til område 
med nedsldt asfalt belægning. Spunsinfatningerne fremstår 
rå og trænger i høj grad til renovering. 

Havnen byder dog på unikke muligheder for vandaktiviteter 
i Thisted Kommune. Havnens ydre værker giver ni ud af ti 
dage roligt vand i bassinet, som er optimalt ift wakeboar-
ding. Thy Cable Park har allerede til huse i en lille containerby 
i pang-farver og er udbygget med terassearealer i træ og en 
2.0 kabelbane. 

Billede af eksisterende forhold



FREMTIDIGE FORHOLD
Nærværende forslag for Synopal Havn omfatter en udvidelse 
af havnebassinet mod land, etablering af en fullsize kabel-
bane, nye foreningsfaciliteter i havnen, samt etablering af et 
rekreativt landskab, med en tilgængelig sti. 

Billede af fremtidige forhold, sydøst
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Havnen i Synopal me den aktiv fabrik. 



De stejle skrænte

De eksisterende foreningslokaler Den eksisterende kant og spuns. 

Stiforbindelse til Thisted, afbrydes af stejl skrænt




