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Kunsten at bygge en ø

LANDVINDING – ”Kan 
du dufte havbunden,” lyder 
det, da vi i en lille fiks  
firehjulstrukket sag fræser 
henover dét, der indtil for 
få uger siden var Ho Bugt. 
Og ja – vandet er væk, men  
duften af søen vil være her 
lidt endnu.

Men nu er det kæmpe-
store dumpere, der åler sig 
rundt med solide læs af 
sand og sten til Esbjergs 
nye landvinding, Havne-
øen ved Esbjerg Strand.

”Vi udvider jo kommu-
nen med 300.000 kvm. 
Og når vi nu ikke må lave 
fjendtlig overtagelse af na-
bokommuner, må vi gøre 
det på den her måde,” lyder 
det med et glimt i øjet fra 
projektleder Torben Har-
tung, Esbjerg Kommune.

Han er i parentes bemær-
ket født og bosat i Varde, 
men har tidligere sat so-
lide aftryk her i kommu-
nen, bl.a. som ansvarlig for 
Strandpromenaden i Hjer-
ting, Domkirkepladsen i 
Ribe og det nye trafikknu-
depunkt i centrum, ligesom 
han har været inde over 
projektet med Landgangen.

Den 53-årige ingeniør 
står nu i spidsen for pro-
jektet, hvor man kort efter 
tågehornets officielle start-

skud i sommer fik tørlagt 
den første del. 

Man havde materiale fra 
Bryggen-projektet og sand 
fra den inderste del at ar-
bejde med på diget ud i 
bugten nedenfor De Hvide 
Mænd. Da man var nået ud 
for vestsiden af havneøen, 
skar man ind mod Esbjerg 
Brygge med en midlertidig 
dæmning for at få lukket af 
til selve det nye grundareal 
på øen (se oversigtskort).

12 timer om dagen
”I starten byggede vi op, 
når der var lavvande, men 
til sidst bliver man jo nødt 
til at lave noget af det un-
der vand. Det gælder om 
at få indvundet så meget 
terræn som muligt under 
gode vejrforhold, og her 
har vi været heldige indtil 
videre,” forklarer Torben 
Hartung.

Efter mange års tilløb 
skulle det også pludselig gå 
stærkt for at være klar in-
den stormsæsonen, så der 
arbejdes syv dage om ugen, 
fra kl. seks morgen til seks 
aften. Entreprenøren Aars-
leffs folk bor i camping-
vogne ved materielpladsen, 
hvor de arbejder syv dage 
’offshore’, fulgt af syv frida-
ge hjemme.

Gravetilladelsen fra Kyst-
direktoratet skulle på plads 
inden starten, som gik fem 
uger senere end planlagt, så 
nu skal det gå rigtig stærkt.

”Alternativet havde væ-
ret, at vi først kunne starte 
næste år. Vi turde ikke have 
’en halv’ ø stående vinteren 
over,” siger Torben Har-
tung med tanke på risikoen 
for storme, der kunne æde 
hele arbejdet.

Skatteyderne kan dog 
trøste sig med, at entrepre-
nøren Aarsleff har indvil-
get i at stramme processen 
uden ekstraregning. De 
lange arbejdsdage har selv-
følgelig også sine fordele 
med bedre udnyttelse af 
mandskab og materiel.

Unge kræfter
På kontoret i skurbyen ved 
Esbjerg Brygge er det et 
meget ungt hold, der styrer 
projektet – ældste ingeniør 
er bare 35 år. Projektlede-
ren er såmænd den yngste 
af dem alle, og han nyder 
den faglige udfordring i at 
være med til at bygge en 
helt ny ø.

”Det er unikt, at man 
både får lov at lave en mole, 
en ø og en lystbådehavn. 
Det er virkelig sjovt at ar-
bejde med, for vi kan løfte 

hele paletten selv hos Aars-
leff,” siger projeklederen, 
anlægsingeniør Benjamin 
Bjerg Pedersen på 31 år.

Hvad er det allerfedeste ved 
det her projekt?

”Der er mange ting. Men 
f.eks. højvandsslusen her-
ude – den er rigtigt spæn-
dende at være med til, for 
der er nogle store udfor-
dringer med at støbe un-
der vand og holde vandet 
ude. Samtidig er det også 
at sætte spunsen så hurtigt, 
som det skal gøres – der er 
mange spændende facetter 
i det.”

Rent praktisk laves diger-
ne med sand, der beklædes 
med en fiberdug, så sandet 
ikke skylles væk. Dugen 
dækkes af to lag sten i for-
skellig størrelse, og indven-
digt mod lagunen laves en 
cykel- og gangsti, hvor man 
kan gå i læ af diget.

Hele Havneøen på 60.000 
kvm bliver projekteret fær-
digt med veje og byggefel-
ter, men i første omgang 
byggemodnes kun den 
vestlige del fra ’hovedga-
den’ og ud mod bugten. 

”Når den vestlige del er 
solgt, begynder vi på re-

sten. Men øen bliver 

fintænkt på forhånd, og når 
vi så skal i gang med anden 
del, hiver vi bare tegninger-
ne op af skuffen,” fortæller 
Torben Hartung.

Bliver I klar, inden efterårs-
stormene kommer?

”Ja da! Vi var optimister, 
da vi startede, og det er vi 
stadigvæk. Foreløbig har 
vejrguderne jo hjulpet os 
godt, men der kan selv-
følgelig altid komme en 
brandstorm om 14 dage.”

Tekst og foto: Kurt Henriksen 
Illustr.: Esbjerg Kommune/ 
Casper Heiberg

Havneøen ved Esbjerg Strand tager hastigt form, og det er et 
kæmpemæssig og fascinerende arbejde at bygge en ny ø 
– med nogle helt særlige udfordringer

Torben Hartung fra 
Esbjerg Kommune (t.h) 

og Benjamin Bjerg 
Pedersen fra Aarsleff 

leder projektet.

En fiberdug rulles ud for at holde på sandet og dækkes af sten.

To forskellige slags sten 
holder fiberdugen på plads.

Ho Bugt

Dæksten
Kørevej/cykel-  

og gangsti

Kernefyld

Filtersten

Fiberdug
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Langt fra kajkant til vandspejl
Det har sin pris at bygge 
på en kunstig ø i Vade-
havet, hvor vanddybden 
kan variere flere meter. 
Både med tidevand, bøl-
ger og stærk vestenvind, 
der presser ekstra vand 
ind i Ho Bugt. Hvis det 
hele kulminerer samti-
dig, har man bogstaveligt 
talt den perfekte storm.

Det skal Havneøen 
være forberedt på, og 
derfor skal alle stue-
plansbebyggelser lige i 
kote 5 – dvs. fem meter 
over havet.

”Men det er kun af 
hensyn til worst case – 
hvis f.eks. diget bryder 
helt sammen eller lig-
nende,” forklarer projekt- 
leder Torben Hartung fra 
Esbjerg Kommune.

Pladser og torve ned til 
kajer og promenader an-
lægges i kote 2,5, altså 2,5 
meter over havet. Så hvis 
man drømmer om at køle 
eller en pilsner i snor fra 
kajkanten, skal man have 
lange ben eller lang snor.

”Jo, det er meget, og det 
er vi nødt til af hensyn 

til forholdene,” uddyber 
Torben Hartung.

”Når vi så har østen-
vind, kan vandet måske 
i ekstreme tilfælde ryge 
ned i minus 2 – så svarer 
højden fra kajkant til van-
det til at stå på tagryggen 
af sit parcelhus og kigge 
ned. Så store forskelle har 
man jo slet ikke østpå, og 
det skal man være klar 
over ved det her projekt.”

Der arbejdes dog på  
’tidevandstrapper’, så 
man kan komme tættere 
på vandet – uanset højde.

Det midlertidige dige skærer ind lige vest for Havneøen mellem White House og Semco.

Ind mod Havneøen kan man 
gå på en sti i læ af diget.
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Esbjerg Brygge

Når vandet er steget to 
meter over den normale 
vandstand – og står en halv 
meter fra kajerne på Hav-
neøen – lukker den store 
stormport ud mod Ho Bugt. 

Dermed er der også en 
halv meter ekstra ’buffer’ 
til vand fra oven. Højvande 
i bugten vil nogle gange fal-
de sammen med skybrud, 
og det ekstra vand 
skal der 
også være 
plads til i 
lagunen.

Endnu et 
eksempel på, 
at der skal være 
styr på mange for-
skellige faktorer og 
forhold.

”Vi håber selvfølge-
lig ikke på, at vandet ry-
ger over kote 2,5 – så skal 
det i hvert fald være me-
get specielt. Men skulle det 
vise sig at være et problem, 

kan det jo pumpes ud i 
bugten igen,” siger projekt- 
leder Torben Hartung,  
Esbjerg Kommune.

Når stormporten er luk-
ket, er det tanken, at man 
skal kunne gå henover den 
11,25 meter høje port. I de 
fire ’slidser’ indvendigt og 
udvendigt, der ses på 
tegningen, kan der løf-
tes tværbjælker ned, som 
lukker af for vandet. 

Ved service på svingdø-
rene kan bjælkerne forde-
les ind- og udvendigt, så 
stormporten får sin egen 
lille ’tørdok’. Og hvis der 
for alvor sættes vand over 
til storm, kan alle bjælker 
monteres udvendigt som 

et solidt ekstra 
bolværk.

Kæmpe stormport  
lukker af mod vest

Det midlertidige dige 
– her markeret med stiplet blå linje – 

danner en foreløbig ’tørdok’ til 
at få etableret selve Havneøen.


