
 

 
 

 

Ny badebro ved Søndre Havnevej i Nibe - Ansøgningsmateriale  

April 2020 
Aalborg Kommune har modtaget nedenstående materiale i forbindelse med ansøgning om tilladelse til 
at etablere en ny badebro ved Nibe Havn: 

 

Broen monteres udfra eksisterende molekant/Kajkant og broen bliver skruet direkte i væggen.  

  

 

 Tegningen er ikke målfast - men broen monteres 1,0 meter fra hjørnet af kajkanten, som vist på tegningen.  

Fjordbunden består af sand og lidt dynd. Tidligere har Aalborg Kommune oprenset dette areal 
hvert år i forbindelse med sandsugning i sejlrenden. Dette arbejde er indstillet for nogle år si-
den og derfor er der ikke længere kun sandlag, men også noget dynd. Der er derfor heller ikke 
længere nogen store skibe, som lægger til kajen. Vanddybden variere en del pga høj og lav-
vande samt afhængigt af strøm og vindforhold. Anslået fra 1,2 til 1,7.  

Modulbro's løsning er at spule bundrørene ned i fjordbunden som går igennem en bundplade, 
hvor bundpladerne også, hvis det skønnes nødvendigt forankres med pløkker. 
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Pløkkerne er 1,5 meter lange. 

Broen vil blive forberedt til at kunne indsamles/demonteres i løbet af ca. 4- 6 timer (f.eks i 
forbindelse med isskruninger). 

Hele broen er i saltvandsbestandigt (søvandsbestandigt) aluminium, det gælder jo selvfølgelig 
også benene på broen. 

Modulbro forankrer broen i fjordbunden, hvor benene spules ned som vist på (snit af bro) og 
vurderes det, at det er nødvendigt, pløkker vi også bundpladerne som figuren (bundplader med 
spyd) 

 Vi vil fæstne enden af broen i bolværket med en række af kraftige franskebolte. 

Entreprenørens tilbud består af: 
• 1 stk. Vinkel-Modulbro på 10,5 meter med en bredde på 1,5 meter. 
• Tilgangs-modulet er 4,5 meter, vinkel-modulet på broen med afskærmning er 6,0 me-

ter. 
• Broen monteres med gelænder på begge sider med Jatoba som håndliste. 
• Der monteres to badetrapper med gelænder på begge sider, håndliste af Jatoba. 
• Afskærmningen er i samme design som gelænderet, selve afskærmningen er træ af 

Jatoba. 
• Alt er udført i søvandsbestandigt aluminium og har Jatoba som belægning. 
• Alle bolte og skruer er af rustfri. 
• Montagen foregår med en montør fra Modulbro i samarbejde med montører fra Nibe 

Fjordbadeklub. 
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Skitse af badebro: 
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Sniti bro:  
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Bundplader med spyd: 
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Billedet viser det nye velfærdshus etableret i fællesskab med Nibe Bådelaug.
Her indgangen til vores sauna. Desuden kan ses kajkanten, hvor vi ønsker at etablerer en
badebro.

Kære Lotte

Hermed Nibe Fjordbadeklubs besvarelse af spørgsmål stillet i mail fra 18. september 2020.

- en kort beskrivelse af jeres forening,

Nibe Fjordbadeklub blev stiftet i 2014. Vores vedtægter fremgår af vores
hjemmeside Nibefjordbadeklub.dk. Vi optager medlemmer fra 15 år og opefter. Hidtil er
der badet på indersiden af havnemolen i et badeanlæg etableret af Aalborg Kommune. I
2019 havde vi opimod 60 medlemmer på trods af at vi ikke havde hverken klubhus eller
sauna. Vi har siden 2014 arbejdet for at få etableret en sauna og badebro på havnen i Nibe,
så vi kunne komme ud i det friske fjordvand på ydersiden af havnen samt have den luksus
efterfølgende at komme i en varm sauna. Arbejdet med etablering af sauna er afsluttet - det
blev det i 2019 efter et godt og frugtbart samarbejde med Nibe Bådelaug om bygning af et
fælles velfærdshus. 
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- oplysninger om, hvem der kan anvende anlægget,

Alle badende vil kunne benytte anlægget både sommer og vinter. Det vil
være uafhængigt af medlemskab af Nibe Fjordbadeklub. Adgang til vores nye sauna vil
kræve medlemskab. Der vil ikke være omklædningsfaciliteter på broen og der etableres
ikke borde, bænke, og lignende på broen.

- oplysninger om eventuelt understøttende faciliteter på land, ex om I
har klublokaler, sauna mv i nærheden,

Vi har en sauna 10 m væk fra havnekajen. Saunaen blev som nævnt indviet i
2019 og er opstået i et samarbejde med Nibe Bådelaug som i samme bygning har deres
velfærdshus med klublokaler, køkken, toiletter og der er etableret et offentligt toilet
(handicap).

- samt at I forholder jer til badesikkerheden, herunder at anlægget er
beliggende meget tæt på indsejlingen til Nibe havn, samt evt. sydgående
sejlads. 

Der vil blive etableret nødstiger på havnekajen og redningskrans (trygfonden
vil blive ansøgt). På Fjordbadeklubbens hjemmeside og ved opslag i klubben
/Sauna vil der ligeledes blive oplyst om de gængse baderåd og specielt i
forhold til vinterbadning aldrig at bade alene. Dog vil alt badning foregå på
eget ansvar. Desuden er der i projektet planlagt belysning langs molen, som
vil sikre adgang til lys i den mørke periode. 

Aalborg kommune har for flere år siden stoppet med uddybningen foran
havneanlægget og der dermed er relativt lavvandet (1,1 m til 1,8 m)
afhængigt høj- og lavvandet. Bådene, der ønsker at sejle mod syd bliver
alligevel ført  ca 10 m længere væk fra havneudmundingen, da der er opsat
net til opfangning af tang. Nibe Roklub har også kajakker og robåd ei
farvandet - men der sejles typisk 25 - 30 meter fra havnemolen, da det passer
med at fange sejlrenden. Der ligger iøvrigt ikke længere store skibe til kaj
ved molen i den fjerne ende, hvor badebroen tænkes etableret på grund af den
lave vanddybde. Nibe Fjordbadeklub har været i kontakt med de øvrige
foreninger og aktører på havnen og der har ikke været indvendinger mod
etablering af badebro. 

Vi vil gerne fra Nibe Fjordbadeklub understrege at vi ikke har
nogen kardinalpunkter angående udformning af badebroen, så hvis det at vi
har afskærmning på eller at broens vinkling vil forhindre en godkendelse, så
ændre vi gerne designet. Der vil være fri vandstrømning under broen. Iøvrigt
kan oplyses at vi har finansiering af den planlagte bro helt på plads.

Der er vedhæftet billeder fra vores sauna.

Vi håber på hurtig sagsbehandlingstid og giver det fremsendt anledning til
behov for uddybning eller andet, så sig endelig til. Vi fremviser gerne
lokalitet eller understøtter med yderligere billeder.



Med venlig hilsen

Vibeke Borregaard

medlem af Bestyrelsen i Nibe Fjordbadeklub De friske sild
M 60384151

The information in this email and any associated files is confidential to Veolia Water 
Technologies (SASU) and/or any affiliate thereof and may be legally privileged. For the herein 
purposes, “affiliate” means any legal entity, partnership, joint venture, equity, company, 
including in particular any and all subsidiary which, directly or indirectly, controls Veolia Water 
Technologies (SASU) and/or is under the control thereof and/or is under the control of the 
ultimate parent company thereof, and “control” means the ability to directly or indirectly, direct 
the affairs of a third party by means of ownership, contract or otherwise. It may also contain 
information that is subject to copyright or constitutes a trade secret. It is intended solely for the 
named recipient. Access to this email by anyone else is unauthorized.

If you are not the intended recipient, please note that any use, disclosure, copying, distribution 
of this email or any action taken or omitted to be taken in reliance on its prohibited. 

Warning: Although this email and any attachment thereto are believed to be free from viruses, it 
is the responsibility of the recipient to ensure that they are virus free. No responsibility 
whatsoever is accepted by Veolia for any loss or damage arising from their receipt or opening.
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