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Vedhæftede filer: 391980-20_v1_Ansøgning om anlæg på søterritoriet - justeret nov. 2020.PDF; 

388877-20_v1_Handicapvenligt badeanlæg_november 2020.PDF; 392022-
20_v1_Kort med Strandbeskyttelseslinje version 23.11.20.pdf.PDF; 392020-
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20_v1_Matrikelkort med indtegnet anlæg version 23.11.20.PDF; 393415-
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Efter telefonisk aftale med Lotte Beck Olsen den 18. november 2020 fremsender Sønderborg Kommune 
hermed justeret ansøgning om anlæg på søterritoriet i forbindelse med etablering af en handicapvenlig 
badebro i Sønderborg Kommune (sagsnummer 20/02879).  
Vedhæftet findes ansøgning samt tilhørende bilag. 
  
Der gøres opmærksom på, at Sønderborg Kommune samtidig med denne ansøgning om anlæg på 
søterritoriet fremsender en justeret ansøgning vedr. dispensation fra strandbeskyttelseslinjen i forbindelse 
med det samlede anlæg (sagsnummer 20/02880). 
  
Da anlægget finansieres via lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet til ekstraordinære anlæg og 
fremrykning af anlægsinvesteringer for at understøtte de danske virksomheder i lyset af Covid-19, skal der 
indgås bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020. Derfor håber Sønderborg Kommune på, at 
Kystdirektoratet vil prioritere en hurtigt sagsbehandling af sagen. 
  
Jeg håber, at I vil kvittere for modtagelsen af ansøgningen. 
  
Venlig hilsen  

Sønderborg Kommune  
Børn, Uddannelse og Sundhed 
  
Signe Gronwald Petersen 
Analyse- og udviklingskonsulent – Sundhed 
Jyllandsgade 36 
6400 Sønderborg 
  
T M 20 34 89 06 
  
sipe@sonderborg.dk  - www.sonderborgkommune.dk 
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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..' __________,_,_-

sagsbehand/er: _____“__.Projekttype:

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

Navn

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed, Sønderborg Kommune

Adresse

Jyllandsgade  36

Lokalt stednavn Postnr. By

6400 Sønderborg

Telefon nr. Mobil nr. E-mail

20348906 20348906 sipe@sonderborg.dk

Kystdirektoratet  -  Højbovej 1 - 7620  Lemvig

Tlf.  99 63 63 63 .  CVR  36876115  -  EAN  (dn'ft)5798000893313  -  EAN(an1æg)5798009812599  -  kdi@kyst.dk  -  wmmkystdk 1
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

Adresse

Lokalt stecEa—vn H“ Postnr. —.,, By "””——'

Telefon nr. Mobil nr. E-mail

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

Michael Skriver Hansen, sundhedschef

Den 20. november  2020

D. Anlæggets placering

Adresse

Parkeringsplads ved Friheds Allé (nærmeste adresse)

Postnr. By Kommune

6400 Sønderborg Sønderborg

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse

5630 og 5531, Sønderborg Ejerlav

Kystdirektoratet  -  Højbovej 1-  7620 Lemvig
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed
Kan evt. uddybes  i  bilag

Bemærk: Nødvendige  bilag skal også  ved/ægges, se rubrik/

Formålet med badeanlægget er at inkludere flere borgere ved at give borgere med handicap mulighed for at bade og
i  højere grad opleve naturområder, som ellers kan være svært tilgængelige. Badebroen vil være den første af sin art
i  Sønderborg Kommune, der opfylder krav om tilgængelighed for borgere med handicap.

Brugere af broen, herunder Handicaprådet og den nærtliggende ldrætshøjskole, er inddraget  i  kvalificering af oplaeg
til badeanlægget.

Anlægget bliver integreret naturligt  i  landskabet, så det fremmer naturoplevelsen året rundt uden at forringe stedets
kvaliteter. Pæle. ramme og gelænder udføres  i  stål for at sikre holdbarheden af badebroen. Resterende  dele  opføres
i  træ, da det falder naturligt ind  i  Iandskabet. Tilsvarende vil tømmerflådens stel bestå af stål og overdelen af træ.

Placeringen er  valgt, da terræn- og strømforhold vurderes at være de mest optimale  i  forhold til at opfylde krav om
tilgængelighed. Stranden Sønderborg Badestrand, som  i  daglig tale omtales 'Den sorte badestrand', er et roligt og
velbesøgt sted. Stranden er udpeget som Blå  Flag strand og lever dermed op til en række kriterier  i  forhold til
badevandskvalitet og adgang til faciliteter  i  området, såsom et handicapvenligt toilet og parkeringsmuligheder. Med
dette projekt vil adgangen til faciliteter blive forbedret, og badevandet bliver tilgængeligt for endnu flere borgere.

Landdelen af broen skal sikre tilgængelighed fra parkeringsområde og omklædningsfaciliteter og ud på hovedbroen.
Broen er udformet så den virker imødekommende fra alle sider og med mulighed for ophold. Integrerede trapper på
begge sider af broen sikrer færdsel langs stranden.

Hovedbroen opføres som en pælebro henover en eksisterende høfde, hvor der tidligere har ligget en badebro (Sidst
opført  i  2012). Badebroen bliver udstyret med en rampe med en ledelinje fra stranden og ud  i  vandet, som kan
anvendes af borgere med synshandicap. Dertil vil rampen også kunne anvendes af borgere med forskellige grader
af bevægelseshandicap. En strandkørestol, som kan køre ned  i  vandet, vil være tilgængelig for kørestolsbrugere.
Hovedbroen udstyres med gelænder på den ene side samt en ledelinje. For at forbedre adgang ned i og op af
vandet monteres trapper på siden af badebroen og badestiger for enden af broen. I sommerhalvåret opsættes en
tømmerflåde ud for broens yderende.

Broens længde fra det asfalterede område til broens ende er sammenlagt ca. 88,5 m med en samlet bredde på 220
cm inkl. hjulværn. Den samlede gangbredde er på 200 cm. Tømmerflåden måler  5  x 4 meter. Vanddybden falder
jaevnt fra 0,0 m ved kysten til 1,3 m dybde. Brodækkets og trappernes højde over  dagligt  vande er henholdsvis ca. 1
m og ca. 0.3 m. De øvrige specifikke mål på broens delelementer samt broens opbygning kan ses af tegningerne i
den vedlagte skitsemappe.

Badebroen vil  i  sin opførsel som pælebro ikke påvirke strømforhold betydeligt i området  i  og med, at broen bygges
henover den eksisterende høfde, hvis funktion derved bevares. Trapper opføres 0,3 m over dagligt vande og
forventes derfor ikke at påvirke strømforhold. Rampen ud  i  vandet langs hovedbroen kan  i  mindre grad påvirke
strømforhold. Den vil blive udført  i  stål og udført så den mindst muligt påvirker strømmen. Det er generelt målet med
anlægget, at den udføres således den mindst muligt påvirker og bliver påvirket af havstrømme og bølger for at
optimere anlæggets holdbarhed.

Anlægget lægger uden for Natura2000 og andre fredede områder (se kort med Natura2000 område).
De nuværende faciliteter på land vil i forbindelse med projektet blive erstattet af nye, se projektbeskrivelse for
uddybning. Hertil er der søgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen for anlæg på land, inkl. brodelen på land
(se kort med strandbeskyttelseslinje).

Kystdirektoratet  .  Højbovej 1 -  7620  Lemvig
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan  evt. uddybes i  Mag ___

Arbejdet på vandet udføres fra mindre  pram  hvorfra pælene drejes i.

Arbejdet på land bliver udført med 1,5 tons gravemaskine, som  trykker  støttepunkter i.

Der bliver ikke anvendt større maskiner, som kan påvirke det omkring liggende område.

G. Uddybning

Skal der  i  forbindelse med anlægget foretages Uddybning?

?7  Ja

:7 Nej

Hvis ja  skal  maengden for uddybningen angives M. m3

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:

H. Opfyldning

Skal der  i  forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

Ja

W  Nej

Hvis ja skal maengden af opfyldningsmateriale angives m3

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

Kystdirektoratet  -  Højbovej 1  -  7620 Lemvig
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l. Nødvendige bilag
 

Følgende bilag skal vedlægges:
Søkort med indtegnet anlæg

-  Matrikelkon med indtegnet anlæg

- Skitsemappe:
Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
Målfest oversigtskort med hele anlægget indtegnet

- Projektbeskrivelse for det samlede anlæg

- Samtykkeerklæn'nger fra berørte grundejere (ikke vedlagt: Sønderborg Kommune er ejer af berørte matrikler.

Evt. andet relevant materiale:

-  Kori med NaturaZOOO område
_; Kort med strandbeskyfielseslinje

J. Erklaering og underskrift

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

Dato Fulde navn (benytblokbogstaver) Und‘aw frkrift( ((*—.

Den 20. november 2020 Michael Skriver Hansen

Ansøgningen sendes med post til:
K ystdirektoratet

Højbovej 1
Postboks  100
7620  Lemvig

Eller via e-mail:  kdi@kzst.dk
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Notat
Staben Børn, Uddannelse og Sundhed 

20-11-2020
Sags nr.: 19/597

Projektbeskrivelse – handicapvenligt badeanlæg
Sønderborg Kommune ønsker at etablere en handicapvenlig badebro ved ’Den sorte badestrand’, der ligger 
neden for Idrætshøjskolen i Sønderborg, Friheds Allé 42. Dette er baseret på følgende argumenter:

 Der er i forvejen etableret handicapvenligt toilet og parkeringsmuligheder
 Det er en rolig og velbesøgt strand
 Terræn- og strømforhold vurderes at være de mest optimale i forhold til at opfylde krav om tilgænge-

lighed.

En badebro på Den sorte badestrand skal kunne rumme og inkludere alle borgere, besøgende og turister 
med og uden handicap. 
I samråd med Handicaprådet i Sønderborg Kommune og Idrætshøjskolen i Sønderborg ansøges der om dis-
pensation til et samlet anlæg i form af en badebro med en fast rampe, som fungerer som handicapvenlig ad-
gang ned i vandet. Desuden opføres handicapvenlige omklædningsfaciliteter og parkeringsforhold. 

En badebro med rampe vil kunne anvendes af borgere med synshandicap, da der vil være en ledelinje fra 
stranden og ud i vandet. En rampe vil også kunne anvendes af borgere med forskellige grader af bevægel-
seshandicap, ligesom en rampe vil være til glæde for blandt andet børn og ældre. Kørestolsbrugere vil skulle 
anvende en strandkørestol, som kan køre ned i vandet. Strandkørestole vil kunne lånes på stedet.

Sønderborg Kommune prioriterer, at besøgende på stranden får en badeoplevelse med høj grad af bruger-
venlighed og høj æstetisk kvalitet. Samtidig skal anlægget integreres naturligt i landskabet og fremme natu-
roplevelser for alle året rundt uden at ødelægge stedets kvaliteter. 

I udformningen af badeanlægget er hele badeoplevelsen eller besøget på stranden gennemtænkt fra borger-
ne ankommer til de forlader stranden. Der er fokus på, at alle elementer på stranden og i vandet udgør et 
samlet anlæg, herunder eksisterende og nye trænings- og aktivitetsredskaber på land og i vand, toilet- og 
omklædningsfaciliteter, samt opholdsmulighed på stranden og broen. 

På land fjernes eksisterende beton og asfalt fra tidligere stadeplads ifm. renovering af opholdsarealerne og 
genanlæggelse af strand. Desuden suppleres den eksisterende toiletbygning med en bygning til omklædning 
for borgere med handicap og opbevaring af strandkørestole. Bygningen er af midlertidig karakter/flytbar og 
beklædes med sortmalet træ ligesom den eksisterende bygning. 

Broen sikrer tilgængelighed fra omklædningsfaciliteterne og integrerede trapper på begge sider af broen sik-
rer færdsel langs stranden. Broen er udformet så den virker imødekommende fra alle sider. Til etablering af 
broen anvendes stål og træ, da disse materialer og farver falder naturligt ind i landskabet. Anlæggets samle-
de udtryk skal være enkelt, let og integreret i landskabet. 

Broen vil blive bygget op af en fast del, der står permanent på stranden på grund af rampen ned i vandet. 
For at kunne fungere som handicapvenlig badebro hele året skal den faste del af broen være to meter bred 
og med gelænder på den ene side, startende ved vandkanten. På brodelen over stranden skal der være en 
5 cm høj snublekant, der skal fungere som ledelinje for svagtseende og blinde, samt sikre kørestolsbrugere. 
Ledelinjen fortsættes hele vejen ud på broen. 
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Broen skal kunne anvendes af alle, og invitere til brug, året rundt. Derfor er trin og trapper udformet så de 
både favner adgang langs stranden, adgang ud på broen, ned i vandet samt ophold på broen. 

Brohovedet udformes som en cirkulær platform med siddemulighed. Det vil give mulighed for at lade bruger-
ne fordele sig på broen, uden at gå på kompromis med ønsket om at inkludere alle målgrupper. Samtidig in-
viterer broen med sin udformning til brug og ophold på broen året rundt. 

Der etableres handicapparkering med et fast køreunderlag med tilkørsel fra Marina Allé. Pga. ønske om be-
varelse af et stort egetræ på stedet spejlvendes forslaget til område for handicapparkering jf. skitsemappen.

Fakta om området:
 Lokalplan, ’Lystbådehavnen ved Østerhage’ Maj 2013, vedhæftet. Broen ønskes opført i del-

område 3
 Matrikelnummer 5531 og 5630
 Eksisterende badebro ejes af Sønderborg Kommune og fjernes ifm. anlæggelsen af en ny.
 Eksisterende høfde (ejer ukendt, men vedligeholdes ikke) bevares og den nye badebro byg-

ges omkring denne uden at være i direkte kontakt.





© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Målforhold 1:600
Dato 23-11-2020
Udskrevet af dkhtha

Signaturforklaring
Strandbeskyttelseslinje

Strandbeskyttelse
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Målforhold 1:4000
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Udskrevet af dkhtha

Signaturforklaring
NATURA2000 -
Fuglebeskyttelsesområder

NATURA 2000 - Fuglebeskyttelse
NATURA2000 - Habitatomrområder(DAI)

NATURA 2000 - Habitatområder
EF-habitatnaturtyper

Ferske enge
Mere el. mindre kalkrige moser
Næringsfattig, sure moser
Overdrev
Skov
Strandenge, strandsump
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Signaturforklaring
Matrikelkort - hvide skel

Matrikelskel
Optaget vej



NY BADEBRO MED FOKUS PÅ TILGÆNGELIGHED
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20.11.2020



03.09.2020 _NY BADEBRO_SØNDERBORG KOMMUNE_DESIGNFORSLAG
2

OVERSIGTSPLAN

IDRÆTSHØJSKOLEN SØNDERBORG
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KONTEKST
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NUVÆRENDE BRO



PERSPEKTIV
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DEN NYE BADEBRO
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DEN NYE BADEBRO
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Plan

Snit

Snit af handicaprampe
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BROEN
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Gelænder i galvaniseret stål
Håndliste i firkantstål.

Skal fungere som ledelinje og
være gribeegnede.

Azobé eller sibirisk lærk 75x200

Stålramme i galvaniseret stål

Azobé 33x100 mm

Eks. høfde (cementblokke)

Brodækning i 33x145 Azobé
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Tværsnit
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Ny bygning
 HC Toilet og omkl.
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