Kystsikring Halsskov
Ideer og visioner

Program
Præsentation: Merete Hvis Dalnæs – Projektleder
Merete startede mødet med at byde velkommen, til de fremødte. Mødet omhandlede ideer og udformning af disse. Derudover var der også nogle praktiske punkter som skulle gennemarbejdes. Digegrupperne har hver i sær afholdt møder i efteråret 2013. de havde nogle få tilbagemeldinger.
Digegruppe 1.:
gruppen havde diskuteret løsninger og fundet frem til at de ønsker sandfodring og forhøjelse af diget. Derudover melder gruppen at der er et hjørne i
området, som pt. ikke er sikret og at der gerne skal gøres noget ved dette
nu.
Gruppen har også arrangeret et møde for grundejere i område 1 den 16. jan.
2014, hvor de vil give status. Til dette møde har de også inviteret nogle politikere, som skal høre med.
Digegruppe 2:
Gruppen har også diskuteret nogle forskellige løsninger, og er nu i gang med
at undersøge priser på vandslager – disse er store plastikslanger der fyldes
med vand, sådan man her en barrier der er 3 meter bred. Derudover efterspørger gruppen yderligere kommunikation mellem de tre grupper.

Digegruppe 3:
Gruppen har også diskuteret løsninger, de mener at et dige med en højde på
2.10 eller evt. 2.30 vil være en passende højde for deres område. Derudover
mener de at, dette dige skal bruges rekreativt, med en trappe op til diget,
hvor der udformes en sti med et bredt fundament, sådan det kan forhøjes,
hvis nødvendigt.
Derudover vil de gerne sende forskellige forslag og informationer ud til deres
bagland for at informere om processen.
Efter grupperne informerede hinanden, blev alle enige om at samarbejde på
tværs, for at opnå det maksimale af processen. Grupperne blev også enige
om at kontaktpersonerne fra gruppe 2 og 3, skulle møde op til det møde
som gruppe 1 afholder for sit bagland. Mødet finder sted den 16.01.2014.
Efter tilbagemeldingerne fra de tre grupper gennemgik Merete Kommissoriet.
Digegrupperne havde hver i sær fået til opgave at gennemgå kommissoriet
på deres egne møder, afholdt i efteråret 2013. Der var nogle få rettelser,
disse har Merete nu rettet og kommissoriet blev dermed endeligt godkendt
onsdag d. 08.01.2014.
Efter spisning, præsenterede Merete, den proces, de 4 konsulenter, som er
tilknyttet projektet og som skulle hjælpe de 4 grupper med at udforme de
ideer, som de hver i sær havde.

Oplæg 1: Eva Sarah Rasmussen– Arkitekt – Hasløv & Kjærsgaard
Eva Sarah har bl.a. har de været med til at udforme amager strandpark.
Eva holdt et kort oplæg om, hvordan hun ser kystbeskyttelse i Halsskov og
hvilke rekreative løsninger man med fordel kan anbringe, på de pågældende
steder.
Hun nævnte bl.a. at man kan sætte en mur af beton, som dermed både skal
benyttes til højvandssikring, men også til sidde pladser ved stranden. Udover
dette nævnte hun at man samtidig kunne lave en sand Klitte, som kan bruges til diverse sportsgrene eller andet der kan bringe mennesker sammen.
Oplæg 2: David Garcia – arkitekt – Map Architects
David Garcia holdt et kort oplæg, om hvordan han ser på kystbeskyttelse I
Halsskov. David mener man skal huske på området og hvilke kvaliteter og
forcer det har i sig selv for derefter at udforme den form for kystbeskyttelse,
som kommet områderne til gode. Det kunne f.eks. være et dige med en bred
sti og bænke placeret langs stien. Han satte også spørgsmålstegn ved om et
dige overhovedet skulle være lige og om man kunne udnytte diget anderledes.
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Oplæg 3: Jan Dietrich – NIRAS
Jan holdte også oplæg og lagde vægt på at sikkerhed var nøgleordet, dog
skal man samtidig have de rekreative løsninger med i den overordnet plan.
Jan’s ide er at lave en form for strandpark med klitter der sammen med diger beskytter mod højvande. Andre steder kan en small strand med stiforbindelse mellem bydelen og Venedisluse være en ide.
Oplæg 4: Per Sørensen – Kystdirektoratet
Per holdte også oplæg og havde også mange gode ideer til hvordan man ikke
bare lavede kystbeskyttelse, men hvordan man også kunne benytte området
til meget mere. Pers ide var at lave en strandpark, med mulighed for mange
aktiviteter Bl.a. ved at lave plads til dykkere og turister og til de mange børnefamilier der bor i de respektive områder.

Workshop

Det blev derefter gruppernes tur til at give et bud på, hvordan de mener den
ideelle løsning ser ud. Digegrupperne er normalt delt ud på de 3 områder.
Men for at se projektet som en helhed, kombinere det forskellige ønsker blev
dannet 4, grupper; A,B,C og D, som hver fik et rum, to kort, forskellige
kreative remedier til at kreere nogle forskellige løsninger med og 2 X 30 min.
Med 2 forskellige konsulenter. De 4 konsulenter gik imellem rummene og
kom med forskellige forslag som bakkede op om gruppens løsning. Grupperne blev bedt om at drøfte følgende spørgsmål:
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Spørgsmål 1
Hvad ser i, som den ideelle løsning samlet set, for de 3 områder
Gruppe A:

Gruppe A, fandt frem til at stranden skulle fodres med sand, sådan det blev
en bredere sandstrand, som skulle benyttes til at lave nogle rekreative områder som dykkere, børnefamilier og sports interesserede kunne gøre brug
af. Derudover skal et dige have to funktioner, det skal have højden så det
stemmer overens med prognoserne, men også en rekreativ løsning, sådan
det kan benyttes som sti. Endvidere blev der i denne gruppe drøftet strategi,
økonomi og politik. Gruppen diskuterede hvilken rolle kommunen og politikkerne vil have i denne proces og også hvordan økonomien kommer i spil,
hvor kommer den økonomiske ramme fra og hvor meget vil grundejerne være med til.
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Gruppe B

Gruppe B, udfoldede sine kreative evner og tog fat i modellervoksen, for at
udforme bredere strande og øer langs bredden. Resultatet blev ” Strand og
Kunst i Korsør”.
Deres ide er at fordre stranden med sand, sådan de får en bredere strand,
derudover skal der udformes et højere dige, med adgang til sti. Langs denne
sti skal der placeres bænke. Udover bænke skal der også være indhak, disse
indhak skal bruges til at kunstnere skal udstille speciel kunst. På den måde
kan man invitere udenlandske kunster til byen og benytte flere af Korsørs
andre faciliteter og bringe flere turister til byen, samt de som køre forbi på
motorvejen.
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Gruppe C

Gruppe C ville ligesom A og B også gerne have mange rekreative løsninger
samt forhøjelse af diget og sandfodring. De vil gerne have nogle forskellige
områder, såsom et område for dykkere, et område som skal fungere som en
familiestrand og et område som skal tiltrække de sports interesserede.

Gruppe D
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Gruppe D ønsker trope byen placeret i området. De ønsker at tiltrække de,
som kører forbi på motorvejen, derfor skal der mere opmærksomhed på det
område der ligger ved broen. De ønsker også sandfodring og en bro der mellem Halsskov og bymidten og dermed at opnå flere mennesker der vil benytte områderne.
Præsentation og opfølgning

Der blev givet en time til ”arbejdet” og efterfølgende blev de 4 forskellige
ideer præsenteret for alle grupperne. Der var bred opbakning til at projekterne og mange var enige i at dette projekt skal bruges til at gøre Korsør
mere synlig, men alle var også enige i at det først og fremmest er det vigtigt
at sikkerheden er optimal.

Tilføjelser:
Merete oplyste efterfølgende at hver gruppe har 5 timer, med en konsulent
efter ønske til mere sparring og ideudvikling. Der blev her rejst spørgsmål
om, hvorvidt det ikke var muligt for digegrupperne at slå sig sammen, dels
fordi de 4 ideer var så ens, dels for at få sammenhæng og dels for at udnytte konsulenttimerne bedst muligt. Ved håndsoprækning var alle enige i denne løsning. Derfor arbejder de 3 digegrupper sammen om et samlet oplæg,
til sikring af Halsskov imod oversvømmelse fra havet.
De tre kontaktpersoner satte sig efter mødet sammen og aftalte et møde. De
har dermed 15 timer i alt.

Næste møde:
Næste møde finder sted den 06.02.2014 kl. 18.00 – 21.00 i kantinen på
Dahlsvej 3 4220 Korsør. Dette møde omhandler beskyttelsesniveau.
Program og nærmere informationer vil blive sendt ud, senere i januar.
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