Havna Småbåtforening
Avd Sundet
7600 LEVANGER
SMÅBÅTHAVN I FORLENGELSEN AV GJESTEBRYGGA I SUNDET LEVANGER
Det er et par år siden Havna Småbåtforening BA tok kontakt med
Havnevesenet for å se på mulighetene for å legge en småbåthavn i Sundet i
forlengelsen av Gjestebrygga. Havnefogd Knut Stornes ønsket at Havna
Småbåtforening tok seg av dette, og i samråd med Levanger kommune,
Johannes Bremer tegnet vi inn en småbåthavn med plass for ca 25 båter. Vi
ba Ørsta Stål Marine om å tegne inn denne. Tegninger fikk vi tilsendt etter at
en konsulent fra Ørsta Stål, Torgeir Iversen var her for å se på forholdene for å
lage en småbåthavn. Disse finns pr dato bare i papirutgave, da de forvant
elektronisk pga kræsj på min datamaskin. Vi har etterlyst skissene fra Ørsta
Stål, men ikke mottatt noe herfra. Tror de finns. Uansett er det lett å
rekonstruere, - skissen er omtrent slik:
• Vi ser for oss at gjestebrygga strekker seg ca 30 meter nedover mot
ferjeleiet fra Dampskipsbrygga. Elementene her består i dag av både
betongbrygger og trebrygger. Ørsta Stål anbefaler betong hele veien.
En småbåthavn nedenfor gjestebrygga kan ha en lengde på ca 70
meter, noe som tilsier 3 pirer ut fra ”promenaden”, flytebrygga langs
Sundet.
• Ørsta Stål mener at pirene kan være på max 18 – 20 meterpga
strømforholdene i Sundet og at også disse elementene skal være i
betong. (Vi mener at det er nok at den mot sør er i betong.) Dette
forsvarer 5 båtbredder ut i Sundet.
• I og med at det er svært kostbart med betongflytebrygger, ser Havna
Småbåtforening for seg en løsning i samarbeid med kommunen:
1. Kommunen ønsker at det skal være et sammenhengende turstinett
rundt Levanger. Ved å legge flytebrygger i betong fra
Dampskipsbrygga og helt ned forbi boligbygget, kan folk
promenere her og gå på utsiden av bygget. Det hadde vært
ønskelig om denne ”turstien” kunne gått helt opp til Bryggestua!
2. Det kan settes porter på hver enkelt pir, slik at den nye
småbåthavna kan være avlåst. Ørsta Stål leverer flotte porter som
på ingen måte virker som rene stengsler. Forståelse for dette tror vi
folk vil ha, all den tid de fritt kan vandre langs Sundet.
3. Hvis kommunen tar ansvaret for ”turstien” i Sundet, kan den nye
småbåthavna finansiere sin egen havn. Kostnadene blir da fordelt
og alle får sine behov dekket.

Vi håper å få starte arbeidet med den nye småbåthavna tidlig i 2008, slik at
alt kan bestilles til sommeren 2008.
Levanger, 2007-12-14
Lars Edv Hoff Formann Havna Småbåtforening BA.

