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I fase 2 skal projektet bevise, at det har den rette overordnede strategi og 
tilgang til opgaven.

Vi har i denne fase særligt arbejdet med at uddybe og præcisere, hvordan den 
overordnede byrumstrategi bliver til gode designløsninger i øjenhøjde, som 
spiller sammen med de tekniske løsninger for klimasikringen.

De fysiske løsninger for klimasikringen er designet med klart udgangspunkt 
i byrumsdesignet fra fase 1. Vi har arbejdet indgående med at få løsningerne 
tilpasset de lokale bymiljøer og forhold langs kanten.

Projektet er blevet mere detaljeret, uddybet og tilrettet ud fra dommerbetænkningen, 
arbejd videre notaterne og diskussionerne på dialogmøderne. Processen har 
været produktiv, og vi synes, at projektet er blevet skærpet herigennem. 

Et af de emner, som har været rigtig vigtigt at få uddybet i fase 2, er at 
polderkonceptet ikke kun er en ekstra sikringsforanstaltning, men i høj grad 
også er et godt redskab til at sikre en fleksibel udviklingsplan.

Det er vores vurdering, at polderkonceptet er en vigtig nøgle til at etablere en 
byudviklingsmæssig etapeplan, som kan sikre en bæredygtig balance mellem 
tid, økonomi og byudviklingsområder for Svendborg by og havn.

Vi er utrolig glade for, at projektet både er et byrums- og klimasikringsprojekt, 
og at der er synergi mellem de to aspekter. Det har været berigende for os at 
få en overordnet byudviklingsstrategi til at gå hånd-i-hånd med de tekniske 
løsninger for klimasikringen. 

Projektet ’Den Blå Kant’ er ikke blot essentiel for Svendborgs fremtid - dets 
ambitionsniveau og løsninger kan blive til inspiration og forgangseksempel for 

andre byer.

Siden sidste møde har vi både arbejdet med at implementere svar på jeres 
spørgsmål og kommentarer, og samtidig gennemgået og suppleret, samt 
opdateret alt projektmateriale. Generelt har hele projektet undergået en yderligere 
detaljering og justering. Alle illustrationer er blevet opdateret, så de passer med 
ændringer i løbet af fase 2.

Siden sidst har vi præciseret løsningen af Østre Kaj, så vi opnår en fuldt funktionel 
løsning for erhvervslivet langs kajen. En løsning med en støbt betonkant samt 
terrænændring, hvor højdeforskellen blot er 0,5 m, så af- og pålæsning kan foregå 
uhindret. Det er tænkt som en adaptiv løsning, hvor vi tager med i betragtning, 
at det er en af de sidste etaper i udviklingsplanen. 

Frederiksø har forskellige løsninger af sikringen alt efter eksisterende forhold 
og etaper/polders.

Havneparken er blevet opdateret med seneste kommentarer. Herunder integration 
af skatefunktioner langs Toldbodvej.

Tværprofilet ved Træskibshavnen er udviklet yderligere, så det fremstår uden 
rækværk og med en bredde til både cykelforbindelse og ophold samt fri adgang 
fra både.

Projektets designprincipper er beskrevet i et nyt tilføjet og selvstændigt afsnit, 
som supplerer beskrivelsen af design af de individuelle byrum.

Vi har tilføjet yderligere redegørelser for klimasikringen; funktion, udformning, 
opbygning/funderingsforhold i tekst, tegning og rendering for de forskellige 
løsninger som anvendes langs sikringslinjen. Volume af Indre Havn som bassin 
for opsamling af regnvand er beregnet.

En række emner er blevet tilrettet såsom; parkering, trafikale forhold langs 
Honørkajen, tværsnittet af Kobberbækken. Derudover har vi justeret og tydeliggjort 
programmeringen i alle byrumsudsnit.

God læsning!

FORORD

PROJEKTOPDATERINGER SIDEN SIDSTE MØDEPROJEKTET I FASE 2
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1. STRATEGI



6

I et land som Danmark med en kystlinje på 8.750 meter,  har sejlads og maritimt 
erhverv haft en historisk stor betydning. Byernes relationen til vandet har 
været afgørende for deres udvikling og fremdrift. Mange af landets byer er 
blevet etableret på baggrund af placeringen ved vandet. Gennem årene har 
samfundsudviklingen markant påvirket havnenes udformning og funktioner, hvor 
særligt erhverv og industri har været den altdominerende faktor på havnens 
arealer. Men igennem de seneste årtiers udvikling, hvor en de-industrialisering 
har præget mange havne, udspringer en ny epoke for de danske havne. 

En transformation af de gamle industriarealer, der omdannes til mere rekreative 
formål og boliger. Havnen, der i mange år har været afkoblet byerne grundet 
den store industrialisering, kommer nu tilbage som en naturlig del af bybilledet. 
Hvor nye byrum, boligprojekter og attraktioner kommer til at skabe rammerne 
for fremtidens havn.

Men samtidig har de senere års klimaforandringer, og de mange følgeskader, også 
gjort det meget sårbart at være havneby. I årenes løb har Svendborg oplevet 
voldsomme oversvømmelser. Den strategiske placering i relation til vandet, der 
tidligere har været kernen i byens udvikling, er nu en trussel mod dens eksistens. 
Som mange andre havnebyer er det nødvendigt at lave en gennemgribende 
klimasikring i havnen.

I Svendborg er sammensætningen af forskellige og unikke kulturmiljøer helt 
enestående. Det har bidraget til at havnen i dag fremstår som den mest velbevarede 
erhvervshavn i Danmark. De mange varierede kulturmiljøer beskriver en historisk 
udvikling og hvert område har deres egen særlige karakter.  

Vi ser havnens fremtidige udfordringer, med nedlagte restarealer fra industriens 
tid kombineret med klimasikringen, som en enestående mulighed for at skabe 
den fremtidig epoke for byen og havnen. De eksisterende potentialer i hvert 
delområde skal bruges som en ekstra faktor i omdannelsen af havnen, og 
samtidig skal klimasikringen og byomdannelsen ske med stor respekt for byens 
historiske kulturværdier.

INTRO
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UDSIGT OVER KØBSTADEN (1904) PETER TOM PETERSEN
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Maritim  karakter

100% SVENDBORG
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over tid

Lokal
forankring

Genbrug

100% SVENDBORG

100 % Svendborg er en ambition om at ”bevare” Svendborg i fremtidens udvikling. 
Med udgangspunkt i Cittaslow tankegangen ønsker vi at skabe en bæredygtig 
byudvikling med kvalitetssikre løsninger. Vi fokuserer på de eksisterende værdier, 
der i samspil med nye idéer skal skabe grobunden for den videre udvikling. Vi 
ønsker at projektet forankres lokalt, samt at udviklingen skaber en merværdi, 
der også rammer erhvervslivet og iværksætteriet, uddannelser og handel.
Visionen for Svendborg havn er delt i tre tematikker:

VAND
Vandet har altid været et meget betydningsfuldt element for Svendborg. 
Relationen mellem byen og vandet er enestående. Med implementeringen 
af klimasikring i havnen ønsker vi, at sikre den nuværende og nære adgang 
til vandet. Vi ønsker at anvende vandet som ressource, og skabe robuste og 
langtidsholdbare klimasikringsløsninger.

GENBRUG
Igennem havnens mange transformationer, er de historiske epoker velbevaret i 
større eller mindre grad. Vi ønsker at fastholde dette og sikre at fremtidens havn 
forsat indeholder elementer fra tidligere epoker. Vi skaber derfor et bæredygtigt 
koncept, hvor vi med omhu bevarer Svendborg havn i fremtiden, ved f.eks. at 
genbruge og genanvende de kvalitetsmaterialer, som havnen besidder i dag. 
Mange af dem er ædle materialer, der forsat har en lang levetid, og som på et 
æstetisk plan, bidrager med en unik patinering.
Et så stort og omfattende projekt, skal ikke kun indeholde klimasikringsløsninger 
og nye byrum i Svendborg. Projektet skal også skabe en tydelig merværdi for 
området og være stærkt lokalt forankret - også hvad angår produktion og 
materialer. 

SOCIAL
Projektet skal bidrage til en øget beskæftigelse i og omkring Svendborg. 
Men ikke kun gennem arbejdspladser under byggeaktiviteten. En styrkelse af 
erhvervslivet og iværksætteriet i Svendborg, skal være et mantra for fremtidens 
havn. Svendborg havn skal være stedet, hvor gode idéer bliver skabt.
Byens hjerte, Svendborg havn, vil blive en helt ny attraktion for byen. Den vil 
tiltrække mange turister og borgere i omegnen. Men havnen skal også være 
en havn for Svendborgenserne, den skal kunne rumme alle aldersgrupper: Fra 
skoleklasser over unge studerende til børnefamilier og ældre. Samtidig skal 
havnen kunne rumme alle sociale befolkningsgrupper, så det bliver et åbent, 
mangfoldigt og inkluderende nyt hjerte i byen.
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1868 1890 1903 1954 2014

HISTORISK UDVIKLING  

Svendborg er opstået ud fra en geografisk strategisk placering, hvor byen 
forsvarsmæssigt lå stærkt på toppen af morænelandskabets udspring kombineret 
med havnens placering inde i Svendborg sund. Vanddybder og læ har været 
elementer, der har gjort, at netop Svendborg havn blev en så betydningsfuld 
havn i det sydfynske øhav. 
Store engdrag prægede landskabet inden havneudvidelserne begyndte. Havnens 
udspring startede omkring det område, vi i dag omtaler som Havnepladsen. 
Pæle funderet ude i vigen gjorde det muligt for skibe, at fortøjer sig mellem 
kysten og Frederiksø. 
Koholmen, som Frederiksø blev kaldt i starten, var ikke andet end en sandbakke, 
som blev brugt til aflæsning. Skibene efterlod deres last, når de lodsede ved 
sandbanken. 
Med udgangspunkt i den maritime aktivitet og handel udviklede byen sig primært 
op ad Havnegade og langs den vestlige side af havnen. Kirketårnene i byen blev 
pejlemærker for søens folk, og vidnede om hjemkomsten til Svendborg. I takt 
med en stigende aktivitet på vandet og ved havnen, udviklede arealerne omkring 
havnens sig. Særligt de private købmænd begyndte at udvikle kystlinjen og 
etablere private havnepladser for at undgå den kongelige toldbod.

Placeringen som front foran Svendborg havn har gjort, at Frederiksø altid har 
haft en særlig betydning, både forsvarsmæssigt, såvel som handelsmæssigt. 
Frederiksø opstod blandt andet fordi, skibene efterlod dele af deres ballast, 
når de lossede af ved sandbanken. I takt med industrialiseringen, udviklede 
der sig et behov for udvidelse af Frederiksø. I 1800-tallet påbegyndte man de 
første stendigebyggerier og landindvindingen omkring øen. I 1867 startede 
Ring-Andersen sin værftsforretning, og særligt værftsforretningen har haft en 
afgørende betydning for øen. 
Fra midten af 1800-tallet og ind i 1900-tallet udviklede Jessens mole, Østre 
og Nordre kaj sig i takt med industriens behov. Bolværker blev etableret og 
byggerier blev opført. Efter opfyldning af Østre kaj har havnen stort set bevaret 
sin nuværende kontur, som vi kender i dag.

Første bro ved Havnepladsen Koholmen træder frem Udvikling af havneaktiviteter flere steder Opfyldning og udvikling af Frederiksø Nuværende havneprofil
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Opfyldning af Østre Kaj Kajkonstruktion af Østre Kaj

Opfyldning af Østre KajSkt Knuds kirke, tidligere Cikoriefabrik

Honørkajen og Havnepladsen Anløbsbro med udsigt til Frederiksø

Jessens Mole

Det gule pakhus

Byens linjer med landskabet i baggrund
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KULTURMILJØER
Byens mangfoldige kulturmiljøer er et af de stærkeste nuværende 
elementer i Svendborg Havn. Miljøerne ser vi som bevaringsværdige 
kulturudtryk, der skal spille sammen med de nye tiltag. Derfor skal 
nye tiltag bearbejdes med en forståelse for de respektive miljøers 

forskellige kvaliteter.
.

STRATEGI FOR BYRUM OG KLIMASIKRING

KULTURARV
Særlige betydningsfulde kulturarvselementer udpeges i alle skalaer, fra 
den monumentale silo til efterladte jernbanespor mellem brostenene. 
De udpeges med udgangspunkt i en analyse af kulturmiljøer og de 

fysiske spor fra industrialiseringens tid.



13

BY OG HAVN BINDES BEDRE SAMMEN
Byen og havnen skal bindes tættere sammen, og forbindelsen på 

tværs af havnemiljøerne skal styrkes, så de forskellige områder af 

havnen kobles bedre. 

EN AKTIV HAVN
Svendborg Havn er fyldt med aktiviteter og muligheder i dag. Det 

skal underbygges og videreudvikles, så de nye tiltag understøtter 

eksisterende byliv og skaber muligheder for nye aktiviteter. 
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STORMFLODSSIKRING 
Stormflodssikring etableres med sikringskote +3.0 på den ydre del af 

havnen. Det gør det muligt at fritholde hele den indre del af havnen 

for forhøjede kanter og bevare nærheden til vandet i byens møde 

med havnen, som vi kender den i dag. 

REGNVANDSHÅNDTERING 
Indre Havn bruges som opsamlingsbassin ved skybrud, hvor vandet 

ledes af skybrudsvejene til Jessens Mole, hvor det renses og udledes 

direkte i havnen. Kobberbækken genåbnes som en del af regnvands-

håndteringen.
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POLDERS
Klimasikringen inddeles i polders. Sikringslinjen mellem polders er 

mere enkel at etablere, da den går fra kajkant og ind i landet til koten 

naturligt er i +2,5m. Inddelingen i polders tilvejebringer en meget høj 

grad af sikkerhed og inddæmmer oversvømmelse i mindre zoner ved 

brud langs kant. Hele Indre Havn kan eksempelvis sikres med kun 

617m havnekantssikring.

FLEKSIBEL ETAPEPLAN
Inddelingen i polders gør det muligt at etapedele klimasikringen, så 

den passer med de naturlige byudviklingsområder. Det sikrer en høj 

grad af fleksibilitet i udviklingsplanen og en økonomisk balance over tid.

Klimasikringen af Indre Havn er ikke afhængig af byudviklingen af 

områder som Frederiksø Øst og Østre Kaj. 
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HAVNEN SYD

GASVÆRKSGRUNDEN

TRÆSKIBSHAVNEN

HAVNEPLADSEN

FREDRIKSØ

ERHVERVSHAVN

JESSENS MOLE

HAVNEPARKEN

NORDRE KAJ

ØSTRE KAJ

HAVNENS KULTURMILJØER

Havnen har klare identiteter i dag, der afspejler de forskellige kulturmiljøer og de 
forskellige epoker af havnens historie.  De har allesammen deres egne værdier 
og stedbundne kvaliteter.

HAVNEN SYD
Den sydlige del af havnen er præget af ”bløde” kystkanter, lav bebyggelse, 
åbne vidder og maritime fritidstilbud. Den langstrakte kystlinje opfattes som et 
landskabsrum og strækker sig over til Vindeby på Tåsinge.

GASVÆRKSGRUNDEN
Området har for få år tilbage undergået en transformation. Karakterudtrykket 
refererer tilbage til 1800-tallets industrielle funktion, hvor behovet for gasværker 
begyndte at tone frem. Selvom området tidligere har hængt sammen mellem 
bygning og udearealer, er det i dag helt opdelt. Kajkanten har ingen relation til 
byggeriets funktion. Dog anvendes dele af udearealerne til parkeringspladser. 
Den begrænsede adgang og klare grænse til de omkringliggende områder 
skaber en stemning af semiprivat karakter. 

TRÆSKIBSHAVNEN
Området omkring Baagøe & Ribers Plads udgør et særligt kulturhistorisk miljø. 
De gule pakhuse fra Baagøe & Ribers og pladsen imellem har indtil fornyelig 
fremstået som en trælasthandel. Bygningernes karismatiske facadeudtryk giver 
en enestående stedskarakter. Områdets funktioner og programmering har 
oplevet forskellige transformeringer. Bygningernes facader er særligt i dette 
område et betydningsfuldt element for stedskarakteren.

HAVNEPLADSEN
Området er primært programmeret til færgetransporten mellem Svendborg og 
øerne i det sydfynske øhav. Selvom området domineres af trafik og parkerede 
biler, er dette samtidig en betydningsfuld bidragsyder for livet på havnen, hvor 
der er masser af trafik og liv året rundt. Bygninger på havnepladsen har alle 
karakterfulde facader - bygninger som det gule pakhus, havnepakhuset og 
færgegården er alle med til at give området identitet og karakter. 

FREDRIKSØ
Den centrale placering i havnen har gjort Frederiksø betydningsfuld igennem 
det meste af Svendborgs historie. Området er i dag præget af nedlagte 
industribygninger, der gennem forskellige indsatser fra lokale ildsjæle opleves med 
en ny programmering og transformation. Den postindustrielle stemning skaber 
et særlig råt og robust udtryk, der spiller godt sammen med de midlertidige 
initiativer, som opleves i dag. 

JESSENS MOLE
Strækningen er domineret af en karismatisk plantan trærække, granitbelægning 
af brosten og siddemøbler langs kajen. Området fremstår som en promenade 
og står i kontrast til Fredriksøens industrielle udtryk. Området har i de senere 
år undergået mindre og større transformationer, fra de tidligere industrigrunde 
til nu at huse kontorfaciliteter, hoteller og fremtidsfabrikker.
Prøveparken er placeret for enden af Jessens Mole, hvor havnens kajkant knækker. 
Området er et restareal fra det gamle jernbanetracé og er i sin nuværende form 
anlagt som et midlertidigt byrumsprojekt, der tilbyder byens unge skate-faciliteter. 

NORDRE OG ØSTRE KAJ
Området blev udviklet i slutningen af 1800-tallet og har igennem årene huset 
store industrivirksomheder, FAF, Kellogg’s og DLG. Korn og foderstoffer har 
været den primære handelsvare for området. I den nærmeste fremtid vil  SIMAC 
placeres på Nordre kaj, mens Østre kaj forsat anvendes til industrielle formål. 
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Frederiksø Jessens Mole

Østre kaj Tuxensvej bådelaug

Havnepladsen

Det maritime miljø ved Træskibshavnen
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JERNBANESPOR

BROLÆGNING

BEVARINGSVÆRDI 4

BEVARINGSVÆRDI 3

BEVARINGSVÆRDI 2

BEVARINGSVÆRDI 1

TRÆSKIBSHAVNEN OG DEN GULE 

PLADS

KULTURHAVN

TOLDKAMMER OG DEN TIDL. 

CIKORIEFABRIK

SILOER

GASVÆRKHAVNEN

KULTURARVEN

Med en analyse af kulturmiljøer og de fysiske spor fra industrialiseringens tid, 
udpeges særlige betydningsfulde kulturarvselementer.  

HAVNEN SYD
En bevaring af det rekreative og maritime miljø. Særligt de åbne vidder skal bevares 
og forstrækkes. Muligheder med ro og ophold, der fremhæver det landskabelige 
rum, vandet og Vindeby. Det rustikke hverdagsudtryk med Tuxensvejs bådelaug 
og de oplagrede skibe er vigtige elementer, der skal bevares.

GASVÆRKSGRUNDEN
Udsigten til sundet, den hårde betonkant og de rå materialer er elementer, der 
former udtrykket og stemningen på denne plads. Kajens relation til vandet og 
pladsens tilbagetrukkethed er elementer, der skal bygges videre på.

TRÆSKIBSHAVNEN 
De historiske bygninger og karakterfulde facader er betydningsfulde elementer. 
Den gamle plads ved Baagøe & Ribers har et særligt potentiale, den rå belægning, 
og den åbne og nære relation til vandet, skaber en helt særlig stemning.

HAVNEPLADSEN
Den funktionelle færgetrafik, der i perioder skaber et pulserende liv på havnen 
er, en karakter, der forsat er vigtig at bevare. Svendborgs relation til de sydfynske 
øer fæstnes netop her. De små fortøjningsankre og øjer, pakhusets facader og 
brostensbelægningen er alle objekter, der bidrager til at forme stedet karakter.

FREDERIKSØ
Det postindustrielle udtryk, der toner sig frem af de gamle fabriksbygningers 
teglfacader, den hårde belægningsflade af asfalt og beton, samt de gamle 
jernbanespor.

JESSENS MOLE
Den brostenstoppede belægning, de gamle fortøjningssøjler og den stærke linje 
i trærækken. Den gamle kongelige toldbod ligger sammen med den Katolske 
skole som to karismatiske bygningsværker i og omkring havneparken.

NORDRE KAJ
Langs kajen løber de gamle jernbanespor, der igennem tiden har transporteret 
korn og foderstoffer videre fra fragtskibene.

ØSTRE KAJ
DLG-siloen, der brutalistisk står helt ude på kajkanten og synes fra det meste af 
Svendborg. Petersen og Jensens Silopakhus, som ligger i forlængelse af DLG-
siloen, er med sin murstensfacade en historisk kontrast, der binder kajkanten 
sammen med det sidste silopakhus, som består af to ens sammenbyggede 
søjler. De bærende jernbetonsøjler med en skalmur af røde teglsten, er sammen 
med glaspartier, gennemgående i bygningens højde. De store silobyggerier er 
sammen med Mølleribygningen i særlig grad delelementerne, der former denne 
del af havnen.
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Det gule pakhus Siloen

Maritimt center Maritimt center Kammerateriet

Jernbaneskinne Ringe ved kajen til fastholdelse af både Jernbaneskinner

Svanen

Honnørkaj
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KOBLING MELLEM BY & HAVN

Havnen har fungeret som byens kræftcenter, og i særlig grad påvirket den 
udvikling, byen har haft. Byens placeringen på højderyggen på morænebakken 
skaber en naturlig visuel forbindelse til havnen, hvor byens tårne og tage kan 
ses fra havnens mange kajarealer. Byens udspring fra havnen har gjort, at 
bymidten i vest har tydelige forbindelsesgader ned til havnen. Forbindelser, 
der udsprang af et behov for lige og hurtige forbindelser mellem handlen på 
havnen og byens torve. 

I dag findes der tre tydelige forbindelser mellem bymidten/gågade og havnen: 
Havnetrappen, Frederiksgade og Brogade. Yderligere er der to nordlige forbindelser 
fra Dronnningemaen/Nyborgvej og Havnegade. De to forbindelser er linket 
op på attraktioner såsom Naturama, der årligt besøges af 50.000 mennesker. 

I den sydlige ende af havnen ligger en sekundær sigtelinje ned langs Færgevej, 
der munder ud i den gamle Vindeby-overfarts færgeterminal. Sigtelinjen strækker 
sig oppe fra villakvarteret og Willemosevej, og ikke direkte fra midtbyen.
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1. Fra Dronningemaen

2. Fra Havnegade

3. Fra Havnetrappen

4. Fra Frederiksgade

5. Fra Brogade

6. Fra  Færgevej
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Kultutten 
Kammerateriet 
Fællesværkstedet 

fritids-
fiskere 

kajakklub og
vinterbadning 

Bølgen

Roklub

EN AKTIV HAVN 

Svendborg havn rummer allerede en række aktiviteter og tilbud såsom: 
Sportsforeninger, sejlklubber, kajakklubber, restauranter, virksomheder og en 
række events (Sound Festival, Filmfestival og Æbleræs). På vandet kan man 
opleve Fyn Rundt, Classic Regatta og Silver Rudder. De mange begivenheder 
finder sted på kajen.  

De mange aktiviteter, som allerede i dag præger Svendborg havn, ønsker vi at 
forstærke. De skal bidrage til at bygge videre på havnens transformation. Særligt 
er det vigtigt at skabe en symbiose mellem de tiltag, som udvikles på land med 
de mange aktiviteter, som foregår på vandet. 
Der skal skabes pladser rundt i havnen, der fremadrettet kan rumme de mange 
initiativer og events som Svendborg by stabler på benene. Havnen skal være 
det centrale hjerte, som samler byen, både i løbet af hverdagen, men også til 
de større begivenheder. 

EKSISTERENDE AKTIVITETER

NYE AKTIVITETER
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Fiskere ved stranden Strandliv

Windsurf og stand-up paddle 

Vandleg

Festival og events på vandet Havnebad og hop fra Tårnet

Skate Iskiosk, café eller barOphold på kajen
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Prøvepark 

Strand 

Leg med på kajen 

Sæt dig på din havn

BÅDLEGEPLADS
ART

MIDL. BELÆGN-
ING PÅ HUDES 
PLADS

PONTON

SIDDEPLADSER

KUNST & 
HÆNGENDE HAVER

Transformationen af et område skal gradvist flytte folks bevidsthed hen mod 
den fremtidige programmering. 

Når vi arbejder med transformationer af områder, bygninger og funktioner, er et 
begreb som midlertidig arkitektur et værktøj, der gennem en bottum-up proces 
inkluderer borgere og brugere i en iterativ udviklingscyklus. Ved at skabe en 
empowerment i befolkningen, som området er tiltænkt til, skaber vi kontrollerede 
processer, der igennem hver iteration skaber en gradvis større forståelse for hvad 
der fungerer og hvad der ikke fungerer. Vi skaber åbne rammer, der fleksibelt 
kan udfyldes og transformeres med ny kultur og nyt byliv over tid.

I forhold til brugen af midlertidighed vil dette værktøj indgå som en naturlig 
del af etapeudviklingen. Således at ildsjælen lever videre i havnen, selvom store 
byggeprojekter tager sin form. Det skaber samtidig muligheden for at igangsætte 
nye udviklingsområder i havnen, således at ”næste” område allerede har oplevet 
mild transformation.
 

EKS. MIDLERTIDIGE AKTIVITETER

NYE MIDLERTIDIGE AKTIVITETER

EN AKTIV HAVN
Midlertidige aktiviteter
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Ophold på kajen Flydende øer

Hængende krukker på FrederiksøKunsthjul

Flydebroer

Containere på Værftspladsen
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DEN REGIONALE FORBINDELSE
Den sammenhængende stiforbindelse kobles sammen med den 

regionle Øhavssti ved Den Runde Lystbådehavn i syd og igen ved 

Svendborg Roklub ved Østre Havnevej. Stiforbindelsen igennem 

havnen bliver en naturlig del den regionale forbindelse 

og oplevelsessti.

KRYDSRUM
Stiforbindelsen langs kajen møder flere steder et krydspunkt af 

tværgående sigtelinjer, som markerer overgangen fra by til havn. 

Sigtelinjerne skal bidrage til en bedre forbindelse mellem by og 

havn. Krydsrummet markeres enten i form af vandelementer eller 

belægningsskifter.

DEN SAMMENHÆNGENDE CYKEL-/GANGFORBINDELSE
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ET SAMMENHÆNGENDE STIFORLØB
Der etableres en samlet forbindelse for cyklende og gående langs 

havnekanten. Enkelte steder er en opsplitning mellem cyklister og 

gående nødvendig for at sikre de mest trafiksikkerhedsmæssige 

løsninger. Ved træskibshavnen etableres en tværgående 

forbindelse over vandet som en del af klimasikringen, samtidig 

med at en forbindelse for gående langs kanten sikres. Yderligere 

er det muligt som option at skabe en forbindelse over vandet ved 

Hudes Plads til Fredriksø.

EN VARIERET KARAKTER
Stien løber igennem havnens forskellige delområder. Stien 

integreres i havnens forløb, ved hele tiden at påvirkes af de enkelte 

zoner. Cykelstiens udformning og materialitet tilpasses konteksten 

og de forskellige kulturarvsmiljøer, den krydser. Mod øst og vest 

er forbindelsen udformet mere landskabeligt i sit tracé og bliver 

gradvist mere og mere urbant i sit udtryk og materialitet, jo mere 

centralt den forløber i havnen. 
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2. SAMLET PLAN
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SAMLET PLAN 

NEDSLAG & NYE BYRUM
I Havnen Syd, der løber fra Den Runde Lystbådehavn og op til Gasværksgrunden, 
laver vi to nedslag. Den ene kaldet ”Stranden”, den anden ”Fælleshuset”.

På Gasværksgrunden bearbejdes kajkant og området omdøbes til ”Gasværkskajen”. 
Området forbindes af den sammenhængende stiforbindelse, der fra Gasværkskajen 
løber videre tværs over Træskibshavnen til Havnepladsen, samtidig etableres en 
gangpromenade langs kystlinjen ved træskibshavnen. Ved Baagøe og Ribers 
pakhuse transformeres den gamle plads til ”Den Gule Plads”. Et byrum der folder 
sig ud mellem de historiske gule bygninger og strækker sig helt ud til vandkanten.

Ved Honnørkajen og Frederiksø etableres den ene højvandssluse, og der dannes 
et nyt byrum på tværs af vandet kaldet ”Kulturhavnen”. Ved den gamle bedding 
på Frederiksø, vil ”Værftspladsen” opstå omkring bedding til vandet.

Langs Jessens Mole bearbejdes hele vejforløbet og kajkanten, samt den nuværende 
Prøveparken. Nedslagene omdannes til ”Promenaden” og ”Havneparken”.

Ved Nordre Kaj vil det nye SIMAC i fremtiden etableres. Vi bearbejder kajkanten 
og omdøber den ”Læringskajen”. Ved Hudes Plads etableres et mindre byrum, 
der vil relatere sig til fremtidens SIMAC.

Langs Østre Kaj vil området ”Ved Siloen” opstå sammen med ”Frihavnen”.

SOCIAL BÆREDYGTIGHED
Havnens tilgængelighed og rummelighed vil fortsat skabe plads til alle 
samfundsgrupper. Der etableres varierede byrum med mulighed for forskellige 
aktiviteter, områder for ophold og ro, samt områder med rekreative og aktive 
såvel som mindre aktive tilbud.
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STRANDEN
FÆLLESHUSET

GASVÆRKSKAJEN

DEN GULE PLADS
TORVEHAL
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KULTURHAVNEN

TORVEHAL

PROMENADEN

HAVNEPARKEN

HUDES PLADS

LÆRINGSKAJEN

HAVNEBAD

VED SILOEN

FRIHAVNEN

VÆRFTSPLADSEN
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P4

P14

P29

P60
P21

P8

P12

P56

P13

TRAFIK VED HAVNEPLADS TRAFIK VED VÆRFTPLADSEN
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Tre overordnede faser
Inddelingen i polders sikrer at klimasikringen kan etapedeles og stadig fungere 
optimalt. De fire polders er inddelt så de passer med de naturlige byudviklingsområder 
for; indre havn, Frederiksø øst, Træskibshavnen og Østre Kaj.
Det sikrer en høj grad af fleksibilitet i faseplanen, idet hver polder er stormflodsikret 
individuelt, og de 4 polders derfor kan etableres tidsmæssigt og økonomisk 
uafhængigt af hinanden.
Vi har inddelt faseplanen i tre overordnede faser som repræsenterer tre logiske 
stadier i klimasikringen. Faserne har forskellige former for fleksibilitet og økonomi.

Fase 1 – STARTSKUDDET
Fase 1 er startskuddet på klimasikringen af Svendborg havn og by. Ambitionen 
har været både at få klimaløsninger og byrum i budgettet for fase 1. Vi ønsker 
at sætte en klar dagsorden for resten af udviklingsplanen fra dag 1, som viser at 
klimasikring og gode byrum kan gå hånd i hånd. . Fase 1 handler om at komme 
godt og hurtigt fra start og få stor synlig forandring for få penge.

3.00m

3.00m

3.00m

3.00m

FASE 0
’Instant city’ - Mens vi venter

Mens havneparken er under projektering etableres et 
midlertidigt byrum ved Værftspladsen. Der lægges grus, 
placeres ’pop up’ containere med workshops, Café klimahavn, 
udstillingspavillon med ’Den Blå Kant’ mm.

FASE 1
Havneparken og Jessens Mole

Klimatilpasning ved skybrudssituation.

Håndtering af regnvand og skybrud i det markeret område. 
De tre skybrudsveje og åbning af Kobberbækken er ikke 
inkluderet i økonomi.  Etablering af Havneparken og Jessens 
mole.

FASE 2 
Stormflodbeskyttelse af indre havn (polder)

Anlæg af havnebad og Udrustningskaj

Den store etape, som sikre den største del af byen. Området 
ved Fredriksø anlægges. De stiplede linje indikerer sikringen 
mellem polders på land.

FASEPLAN

FASE 2.1
Kajen ved SIMAC og udearealer

 omkring Torvehallen. 

Etape 2.1 afslutter omdannelsen af den indre del af havnen. 
Honnørkajen, havnepladsen og kajen ved Simac etableres.

Fase 2 – INDERHAVNEN SIKRES
Fase 2 er det store skridt. Her sikres hele inderhavnen mod stormflod. Det er 
samtidig den første og største af de fire polders. Hele inderhavnen kan sikres 
med blot 617 løbende meter kajkantssikring og dækker et areal på hele 156.197 
kvm. Klimasikringen af indre havn er således hverken tidsmæssig eller økonomisk 
afhængig af klimasikringen og byudviklingen af Frederiksø Øst, Træskibshavnen 
og Østre kaj. Det anser vi som et meget væsentligt styrkepunkt for realisering 
af planen.

Fase 3 – TRE PÅ STRIBE
Fase 3 dækker udviklingen af de øvrige tre polders for; Træskibshavnen, Frederiksø 
Øst og Østre Kaj. Rækkefølgen er fleksibel da inderhavnen er sikret i egen polder. 
Fleksibiliteten gennem sikringen via polders giver også mulighed for at de kan 
etableres med adaptive løsninger, uden at dette påvirker sikringen af indre 
havn. Træskibshavnen som udviklingszone rummer fredede bygninger og har 
en bevaringsmæssige. Frederiksø Øst og Østre Kaj rummer mange muligheder 
for fremtidig udvikling. Det er en udviklingsmæssig og økonomisk fordel at de 
kan udvikles uafhængigt af hinanden. 
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3.00m

3.00m3.00m

FASE 3.1
Gasværkskajen og Træskibshavnen 

Hvis den nødvendige stormflodssikring udføres i fase 2 
(stiplet linie ) kan man undvære at beskytte den del af byen, 
og beskytte de fredede pakhuse lokalt omkring den gule 
plads.  Da en direkte forbindelse mellem Træskibshavnen 
og resten af byen ønskes, viser forslaget en mere holdbar 
og robust løsning af stormflodbeskyttelse i form af en 
spærredæmning på tværs af havnen.  

FASE 3
Polder 2,3 og 4 etableres

Fase 3 rummer de tre sidste polders og kan udføres 
uafhængigt af hinanenden og de rummer hver især forskellige 
forudsætninger, økonomiske forhold og udviklingsmæssige 
potentialer.

FASE 3.2
Østre Kaj 

Stormflodbeskyttelse  af Østre kaj kan udføres alt afhængigt 

af udviklingen af området ved Siloerne og Frihavnen. Ved en 

realisering af polderløsningerne og selvstændige beskyttede 

arealer, kan dette område afventes.  

FASE 3.3
Frederiksø

 

Frederiksø Øst kan som Østre Kaj afventes i forhold til 

omdannelsen af denne del af havnen. 

Instant city
Mekka
Værftspladsen

Klimatilpasning
Skybrud

Havneparken
 

Klimatilpasning
af polder 2-4

Træskibshavnen, Østre 
Kaj og Frederiks Ø øst.
 

Kajområde
Læringskaj & Torvehal

 

Træskibshavnen

Gule Plads
Fælleshuset

Østre Kaj

Ved Siloen
Frihavn
 

Frederiksø Øst

Højvandstilpasning
 

PROJEKT-
KONKURRENCE FASE 0 FASE 1 FASE 3.1 FASE 3.2FASE 2.1 FASE 3SIMAC

KRØYER 
PLADS FASE 3.3

Klimatilpasning
af indre havn

Frederiksø Kulturhavn
 

FASE 2
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3. KLIMATILPASNING
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3.0

3.0

STORMFLODSBESKYTTELSE

HØJVANDSSTIGNING
Vandstigningen er en udfordring, som påvirker mange kystbyer i både ind- 
og udland. I de senere år har vi oplevet flere og flere hændelser som følge af  
klimaforandringerne, i mange danske byer. I Svendborg gør den dramatiske 
topografiske udfordring det dobbelt så kritisk - med både med havvandsstigninger 
og kraftigere regnvandsmængder fra baglandet i forbindelse med voldsomme 
skybrud.

Svendborgs havneområde ligger lavt i terrænet mellem +1,5 m og +3,0 m DVR90. 
Størstedelen af området vil blive oversvømmet. Områder der indeholder 
meget af Svendborgs kulturarv har risiko for at blive ramt af den permanente 
havvandsstigning, oversvømmelser og bølger. 

Permanent havstigning kan løses ved at hæve terrænet eller etablere permanente 
oversvømmelsesbarrierer. Områder der er lavere end havets overflade, vil kræve 
permanent dræning og pumpning, og forårsage, foruden energiforbrug og 
omkostninger, sanering af jord. 

I konceptet forudsættes tre parametre: 
-Sikringskote +3 m DVR90
-Bølgehøjde ca. 50 cm
-Permanent havniveau stiger mindre end 1,0 m DVR90
-Eksisterende terrænniveau er de fleste steder på 1,5 m og nogle steder lavere

KRAFTIG REGN
Ved kraftig regn vil der ske oversvømmelser ved Jessens Mole, som resulterer i, at 
promenaden ikke er tilgængelig og at bygninger står i vand. I dag er håndteringen 
af regnvand og spildevand i et samlet system. Ved skybrud er kloakkens kapacitet 
ikke stor nok, hvorfor afledningen ikke kan forekomme hurtig nok, og derfor vil 
stuve op, så gader, bygninger og pladser vil blive oversvømmet.
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0.0
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1.4

1.75

1.7

1.5

1.3
1.3

1.0

UDGANGSPUNKT I TERRÆN

EKSISTERENDE HØJDER
Vi har udarbejdet et kort, som viser de forskellige højder på de eksisterende 
kajkanter. Kortet er udarbejdet på baggrund af bilag 4 - UTM 3d.

De følgende studier og visualiseringer tager højde for variationerne i koterne. 
Forskellene mellem koterne har betydning for både sigtbarhed og udformningen 
af sikring til kote +3.0.

Dvs. at når vi har visualiseret udsyn fra eksempelvis Den Gule Plads ud over 
Træskibshaven, så har vi taget nøje højde for, at man står på den laveste del af 
kajkanten, i kote +1.0. Kameraet er sat i øjenhøjde med udgangspunkt i person 
som er 1.7 meter høj. Vi har så visualiseret hvad man kan se fra denne position, 
så vi får et reelt billede af hvor meget fjord en normal person kan se .
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OVERSIGT OVER STORMFLODSSIKRING

OVERSIGT OVER DE FORSKELLIGE LØSNINGER 

...

 Højvandssluse

 Slusedæmning

Forhøjet kant

 Tilbagetrukket kant

 Mobile og temporære 
løsninger

 Adaptiv løsning over tid

 Terrænløsning

 Kanter “ in land “

Skot / gate
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Hævet promenade Gate

Jeppe på kajen, Kronborg

Kant på kajen Bænk / stormflodsikring

Tilbagetrukket kant med trappe

Forhøjet kant

Slusedæmning Bjælke barriere

MoleGate
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POLDERS & FUNDERING

ETAPE 1, 2, 3 

...

ETAPE 4
...

ETAPE 5
...

ETAPE 6

POLDERS 

Polderdisposition følger etapeplan og topografien op til 2,5 m. Den røde polder er den første etape der beskytter den 
indre havn og mest af byen.

Med poldersystemet opdeler vi Svendborgs risikoområde i 4 mindre zoner.  
Områderne adskilles af stormflodssikringer i en kombination af permanente og 
midlertidige diger. På den måde tilføjer vi fleksiblitet til klimatilpasningsløsnin-
gen. Disse tiltag sikrer, at den største del af byen bliver beskyttet: 
I tilfælde af funktionsfejl bliver den ramte polder oversvømmet, mens de andre 
polders forbliver tørre. Poldersystemet er indpasset i vores forslåede etapeplan 
for udviklingen af Svendborg Havn. På den måde vil poldersystemet sikre en 
beskyttelse af de områder, der allerede er udført, mens beskyttelsen for andre 
områder stadig er under opførelse. 

For at poldersystemet fungerer, skal der tilføjes to pumper, de steder hvor led-
ninger krydser tværadskillelser (som vist på diagram). Det vil fungere som en 
“bypass” i det tilfælde, hvor der vil være stormflod på den ene side af tværadskil-
lelse. Pumpen placeres således, at den pumper vandet gennem bypassen og 
beskyttelseslinjen.
 
Når sluserne lukkes på grund af oversvømmelser, kan vandet bag beskyt-
telseslinjen  akkumuleres.  Den ledige volume til det indre bassin er 66.000 m3. 
Der antages, at slusen lukkes, når vandstanden er forhøjet med 0,5 m.

For at sikre, at der ikke opstår en oversvømmelse på bagsiden af beskyttelseslin-
jen placeres en pumpestation i hvert polderområde, som kan pumpe over-

skydende vand ud i havnebassinet. 
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KANT OG ADSKILLELSER 
MELLEM POLDERS 

består af forskellige byrumelementer og gates, skots. Bygges som add on til 
den første etape  og sikrer en fast beskyttelse af byen fra starten.

PUMPESTATIONER 

En pumpestation per polder og små pumper for at sikre at kloak og regnvand 
ikke går på anden side af polderen.

Pumpestation 
per polder

 Pumpe

Kanter “inland”

 Gate

FUNDERINGSFORHOLD

Der funderes ned til de bæredygtige lag og sikres mod underskylninger 

Pælefundering

Spunsning ved 
slusedæmning

 Eks. kajkonstruktion 
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Mor ?

Mor !

TILGÆNGELIGHED 

Havnen er for alle. Derfor er tilgængelighed det første kriterie i 

stormflodskoncept. En bevaring af det oprindelige kajkantsniveau i den indre 

havn, vil sikre en fri og uhindret adgang til vandet for alle. I tilfælde af ekstra 

trapper eller forhøjede kanter, vil det afskære brugere med 

udfordret fysik, fx kørestolsbrugere.

BEVAR UDSIGT TIL VAND 

Udsigten til vandet ønskes bevaret for at styrke koblingen mellem by og havn. 

Ved at bygge en forhøjet kant, vil man reducere det visuelle felt mod vandet 

betydeligt. Ligeledes fra stationen og Brogade vil perspektivet af den blå 

kant mindskes. 

KLIMATILPASNING & KULTURVÆRDIER

WAYFINDING
I tråd med eksempler fra kommunens initiativgruppe “liv i min by”

skabes ‘wayfinding‘ i Svendborg. Ved at bevare det eksisterende niveau ved 

kajen, vil man kunne orientere sig nemmere. Ved at skabe en komprimeret 

klimasikring, der ikke berører alle kajkanter i havnen, mindskes risikoen for 

store anlægsgener og lange byggeperioder.
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P
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47,8 % 

90,5 %

KLIMATILPASNING & SIKKERHED

BYEN OG BYGGEFASER 

Når byggearbejder går i gang, vil byen blive præget af byggepladser, svær 

trafik og støj i lange perioder. Den valgte klimaløsning giver færre gener til 

den indre havn, og koncentreres på den ydre del af byen. Dette ses som en 

fordel. 

RISIKO VED FEJL 

Klimatilpasningsløsninger kan udgøre en risiko ved stormflod eller forhøjet 

vandstand, ved nogle tekniske fejl eller fysisk defekt. Den valgte klimaløsning 

har den korteste strækning og derfor bliver der et reduceret antal af steder 

med potentielle fejl. 

OPSTUVNING 

Med den antagelse at slusen bliver lukket ved en forhøjet vandstand på 0,5 

m, så kan det indre bassin indeholde 66.000 m3. Der giver mulighed for at 

kunne aflede vandet fra Kobberbækken direkte ned til den indre havn, også 

når slusen er lukket. 
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HØJVANDSSLUSE

 
Snit  1.100 

Højvandssluse ved Kulturhavnen 

Pælefundering med 
jernbeton til bæredygtig 
bund

Klap til 3,0 m niveau

Spærrevæg mod 
underskylninger 

Indsættelse af skot til 
udtømning af sluse. 

Forslaget viser 3 sluser ved Træskibshavnen, Søndre Havn og Hudes Plads. 

Slusen er en permanent og funktionsdygtig højvandssikring, hvor der ikke 

kræves beredskab.

Slusen vil bestå af en forstærket betonramme med en grundplade og vingevægge af 

pladstøbt beton. For at undgå at vandet kommer på afveje, vil betonkonstruktionen 

være forbundet på begge sider af pælene til spærredæmningen. Under slusen 

vil spunsplader fungere som en krave, der forhindrer sivning og underskylninger.

Slusen vil blive funderet enten fladt eller på pæle, alt afhængigt af niveauet på 

det bærende jordlag. Til dette konkurrenceforslag antages det, at konstruktionen 

vil blive funderet på pæle, og pælefundering beregnes i den totale økonomi. 

Pælene er i stand til at bære den vertikale belastning fra konstruktionen såvel 

som den vandrette belastning fra det ensidige vandtryk.

Den 20 m store sluse vil blive konstrueret som en klapsystem af stål med 

hydrauliske cylindre. Cylindrene placeres i nicher indeni fundamentet.

Grunden til at vælge et klapsystem er forholdet mellem åbningens bredde og 

højde, hvor et klapsystem synes at være den mest praktiske løsning.

Under normale forhold ligger porten horisontalt på fundamentet, og er dermed 

ikke synlig over vandet.

Den 12 m store sluse ved Mudderhullet vil blive konstrueret som en traditionel 

sluse. Portens vinger vil være placeret til højre og venstre for åbningen. Trykrørene 

til hydraulikvæsken vil blive forbundet til maskinrum, som er placeret ved siden 

af slusen inde i vingevæggene og spærredæmningen.

Af hensyn til vedligeholdelse samt udskiftning eller redundans, er slidser tiltænkt 

på begge sider af sluseporten for at oprette forbindelse til nødporte.

SOPs (Standard Operation Procedures) vil blive udviklet i samarbejde med de 

ansvarlige embedsmænd og nødstyrker, der beskriver de nødvendige trænings-, 

vedligeholdelses-, test- og nødfunktioner. SOPs’en vil indeholde alarmplaner og 

nødvendige procedurer for alle oversvømmelsesforanstaltninger, der kræves i 

området.

Slusen vil blive betjent af en person fra driftstationen. I fremtiden, afhængigt af 

den tekniske udvikling, kan driften muligvis fjernstyres fra et centralt kontrolrum. 

  

I dette forslag tager konceptet for vandhåndtering udgangspunkt i at porten 

lukkes ved et vandniveau på +0,5 m DVR 90. Dette vil på den ene side give 

tilstrækkelig tid til aktivering, og på den anden side tilstrækkelig buffervolumen 

i havnen efter lukning af porten til regnvand, lækagevand.

Drift

Funktionstest (åbning og lukning) skal finde sted hver anden måned. Der anbefales 

en vedligholdelse af alle mekaniske elementer 1 gang årligt.
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NORMAL VANDSTAND VED FORHØJET VANDSTAND / STORMFLOD 
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SLUSEDÆMNING 
FORHØJET VANDSTAND / STORMFLOD

SLUSEDÆMNING  MED OPBEVARING AF KAJAK 
NORMAL TILSTAND
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PLACERING AF HØJVANDSSLUSE  

PLACERING AF SLUSE VED HUDES PLADS
-Vil danne en naturlig adskillelse mellem den indre havn og erhvervshavnen.

-Erhvervshavnen er altid tilgængelig, også når der lukkes for vedligholdelse 

og regelmæssig drift af slusen. Slusen er tegnet og prissat med en 20 m 

åbning og efter dialog med SIMAC og andre aktører i den indre havn vil 

slusen muligvis kunne reduceres til 16 m.  

PLACERING AF SLUSE VED FRIHAVN
Erhvervshavnen kræver store skibe, som har en begrænset manøvrering. 

Derfor vil en sluse mellem Frihavnen og den østlige tip af Frederiksø kræve 

en stor sluse med en 40 m åbning, som estimeres til 200 M. Udover det, er 

risikoen for en evt. kollision høj, og vil kunne kræve omfattende reparationer. 
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SLUSEDÆMNING

Opfyld med sand / jord

Spærredæmnings 
spunsvæg

Maks vandstand

Armeret 
betonkonstruktion

SLUSEDÆMNING 
på begge sider af sluse ved Hudes plads 1:100

-0.00

+1.80

+3.00

1:100

Spunsvæg

Flydende ponton til både

Stoplogs tilføjes som 
mobil løsning i tilfælde af 
stormflod

SLUSEDÆMNING 
Træskibshavnen 1:100

Slusedæmninger opbygges i vandet og opdeler permanent havnen i to områder, 

som er forbundet via en sluse. I forslaget er der slusedæmninger ved Mudderhullet, 

de to hovedsluser ved Søndre Havn og Hudes Plads, samt ved Frihavnen.

Slusedæmningen udgør den forbindelse til fodgængere og cyklister

ved Mudderhullet og Frihavnen. 

Slusedæmningen vil blive konstrueret som en spærredæmning ved at placere 

to rækker spuns forbundet af jordankre. Volumenet imellem vil blive fyldt med 

sand. Et betondæksel vil lette brugen som fortov og cykelsti med et trædæk 

som toplag.

De tekniske lokaler til sluserne og pumpestationerne vil blive anbragt inde i 

spærredæmningen. 

Bredden af spærredæmningen afhænger af dybden på vandet, da den ensidige 

belastning i tilfælde af en oversvømmelse skal optages i konstruktionen.

For at holde en fri udsigt over vandet vil oversvømmelsesbeskyttelsen ved 

spærredæmningen blive afsluttet med et mobil klapsystem, placeret oven på 

forsiden af spunsvæggen.

Vandstanden i de inddæmmede områder er reguleret ved hjælp af pumper.

Pumperne inde i spærredæmningen vil blive dimensioneret i henhold til 

oversvømmelsens forventede varighed, mængden af regn, indkommende 

vandløb, samt havnenes buffervolumen.

-0.00

+3.00

+2.00

-7.00

-0.00
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HVERDAGSSITUATION
Udsnit ved Træskibshavnen i normal vandstand.

INDEN STORMFLOD
Stoplogs skrues på ved DMI-varsel efter beredskabsplan. 

Stoplogs opbevares tæt på det pågældende sted.

MAKS VANDSTAND 
Træskibshavnen sikres i kote + 3.0 
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FORHØJET KANT

HVERDAGSSITUATION
langs den sydlige del af Frederikssø etableres et forhøjet areal med 

trappetrin. 

MAKS. VANDSTAND 
sikrer beskyttelse af Frederikssø til kote 3.0 

1:100 JJ

-0.00

+3.00

+3.00

-2.00

Ny spunsvæg

Ny betonkant
 Ved sikring til kote 3.0 udformes en forhøjet kant. 

Et promenadedæk, som giver mulighed for udkig over sikringskoten. Trepaneringen 

nedbryder den voldsomme opkant, som ydervæggen danner og oplevelsen langs 

kanten vil blive betragtet som et naturligt kant forløb, med god sigtbarhed og 

relativ nær kontakt til vandet
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1:100 JJ

-0.00

+3.00

+3.00

-2.00

TILBAGETRUKKET KANT

For at give en bedre adgang og mere kontakt til vandet virker det hensigtsmæsigt 

at flytte kanten fra kajen. 

Denne løsning kan for eksempel blive til en bænk, en udsigtspost, eller en 

opholdstrappe. 

Løsningen bruger den eksisterende kajstruktur uden at ændre den, som er en 

økonomisk fordelagtig løsning

Kanten er designet som et robust element med træ som azobé, og beton. 

HVERDAGSSITUATION
viser trappeanlæg og siddekant

+0.00

+3.00

cirka + 1,50- 

+ 2.00 

VARIANTE
viser et siddeareal langs promenade. Løsningen gælder for eks. ved 

Gasværkhavnen.

MAKS. VANDSTAND
Beskyttelse til sikringskote 3.0 m

L formet betonplade

Eksisterende spuns 
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1:100

+0.00

+2.00

+2.50

+0.00

+2.00

+3.00

-7.00-7.00

+0.00

-7.00

Ny betonkant

Snit 1:100

Eks. spunsvæg

Bjælke barriere system Trækonstruktion for eks. 
azobé

Eks. spunsvægEks. spunsvæg

For at kombinere behovet for udsyn og samtidig foreslå nogle løsninger, som 

er fleksible over tid, er det en mulighed at kombinere permanente og mobile 

løsninger.

Dette er tænkt til Østre Kaj, hvor en kant vil beskytte op til 2,5 m DVR 90, og 

bjælkebarriere-systemet kan tilføje en ekstra beskyttelseshøjde på op til 3 m 

DVR 90 senere. En kant på 0,5 m samt en mindre regulering af terræn på 20 

cm vil gøre det muligt at bevare en velfungerende industrihavn og udsigten. 

Begge systemer er beskrevet i de foregående kapitler.

Ved Østre Kaj er bjælkebarriere-systemet kun på en højde af 0,5 m. Derfor 

tager det kun 1 minut for holdet at installere 1 m oversvømmelsesbeskyttelse. 

Det betyder, at en linje på 100 m vil tage 1,5 timer at blive installeret.

Materialerne kan opbevares på 2 trailere.

HVERDAGSSITUATION
Adaptiv løsning ved Østre Kaj. Først sikrer man op til 2,5 m, når 

Erhvervshavnen er aktiv.

MOBIL SIKRING
Stop logs eller også kaldt bjælkebarriere-system op til 3.0 m. 

FREMTIDIG UDVIKLING
Hvis området videreudvikles til et boligområde, kan den valgte løsning 

konverteres til et siddekant eller andet byrumsmøbel. 

ADAPTIVE LØSNINGER  
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MOBILE OG TEMPORÆRE LØSNINGER

2.Klapsystem

Klapsystemer er stålplader, der hænger ned ved vandkanten. Stolperne er 

permanent placeret eller mobile og kan fungere som stolper til rækværk under 

normale forhold. De har den fordel at kunne være på plads hele tiden. Ikke desto 

mindre skal de installeres manuelt eller med mekanisk assistance

Flapperne kan være designet til at blive håndteret manuelt (lille afstand mellem 

stolper, fx små plader) eller ved kran (bredere elementer).

Dette vil blive udviklet i samarbejde med lokale tjenester i et senere stadie af 

masterplanen.

3.Skot og porte

De er lavet af stål og er nem at håndtere. De placeres  for eksempel ved siden 

af permanente stormflodsikringerfor at kunne tillade passage af køretøj. De kan 

lukkes manuelt.

Hvor veje og andre forbindelser skal krydse spunsen vil der blive anbragt 

oversvømmelsesporte, som skal lukkes i tilfælde af oversvømmelse. 

Inspektion af porte planlægges. Hænglser smørres og mekanismen testes. 

HVERDAGSSITUATION
Udsnit ved det gule pakhus hvor der klappes op. Stolper kan vælges som 

mobile eller faste elementer, som skrues på. 

KLAPSYSTEM LØFTES OP
Ved varsel af stormflod. 

KLAPSYSTEM LØFTES OP
Ved stormflod & forh’jet vandstand

Der findes tre typer mobile stormflodssikringer:

1. Bjælkebarriere

2. Klapsystem

3. Skot og porte

Bjælkebarrierer består af stolper, som kan skrues på, eller placeres i, indlejringer, 

samt aluminiumbjælker, der kan placeres mellem disse stolper. Bjælkebarrierere 

distribueres af forskellige producenter og er afprøvede løsninger 

Bjælkebarrierer er tiltænkt på to områder; en med en beskyttelseshøjde på ca. 

0,6 m (Mudderhullet) og en på ca. 0,5 m (Østre Kaj).

Det vil kræve en lastbil med kran og et team af 6 fagfolk, herunder lastbilchaufføren, 

for at transportere bjælkebarriere på trailere til stedet.

Beredskab:

Holdet vil kunne installere 1 m af en 0,6 m høj oversvømmelsesbeskyttelsesvæg 

hver minut. Det betyder at en linje på 100 m vil tage 1,5 timer at blive installeret

Materialerne kan opbevares på 2 trailere.

Drift:

Bjælkebarriere har en livtid af minimum 25 år, afhængig af opbevaring væk fra sol 

og UV. Der anbefales en komplet tjek af materialer en gang årligt før vintersæsonen, 

hvor hele krisestaben øves til at montere bjælkebarriere systemet. Når team er 

rutineret, kan der øves på en mindre del.  Der skal inspekteres for defekt og fejl 

ved montering. 

1:100

-0.00

+3.00 /2.50

-4.00

+1.50

Klapsystem til 3.0

Eksisterende kajkonstruktion 
ved det gule Pakhus

Snit 1:100
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TERRÆNLØSNINGER

-1.50

-3.00

-2.50

Spunsning til frostfri 
dybde

Opfyldning med muld 
+0,5 m

HVERDAGSSITUATION
Bearbejdning af terræn op til kotesikring 3.0 m

VED FORHØJET VANDSTAND ELLER STORMFLOD
Hvis området videreudvikles til et boligområde, kan den valgte løsning 

konverteres til et siddekant eller andet byrumsmøbel. 

Terrænløsningen bygges som en mindre spunsvæg, der kan være integreret i 

de grønne områder som et klassisk jorddige.

Disse løsninger er planlagt i områder, hvor sikringshøjden er mellem 0 til 1,5 m.

Spunsen kan beklædes og jorddigerne kan dækkes af græs. 

Levetid: Minimum 25 år.

Snit 1:100
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KANTER 
-1.50

-3.00

-2.50

Spunsning til frostfri 
dybde

Siddemulighed 

Snit 1:100

HVERDAGSSITUATION
Udsnit ved det gule pakhus hvor der klappes op. Stolper kan vælges som 

mobile eller faste elementer, som skrues på. 

Bruges som tværadskillelser mellem polders. Kanten bliver udformet som en 

bænk, dæmning (vist i terrænløsning) eller en kant.

De er konstrueret enten som en mindre spunsvæg, der kan være integreret eller 

som et klassisk jorddige eller jordhøj. 

Disse løsninger er planlagt i områder hvor højden for oversvømmelsesbeskyttelse 

er under 1,5 m og løber ud til 0 m.

Spunsen kan beklædes og jorddigerne kan dækkes af græs. 

Hvor veje og andre forbindelser skal krydse spunsen, vil der blive anbragt 

oversvømmelsesporte, som skal lukkes i tilfælde af oversvømmelse. 

 

HVERDAGSSITUATION
Udsnit ved det gule pakhus hvor der klappes op. Stolper kan vælges som 

mobile eller faste elementer, som skrues på. 
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REGNVANDSHÅNDTERING

VED KRAFTIG REGN 

Oversigt over oversvømmelsernes omfang. 

Ved kraftig regn vil der ske oversvømmelser ved Jessens Mole, som resulterer i at 
promenaden ikke er tilgængelig og bygninger står i vand. I dag er håndteringen 
af regnvand og spildevand i et samlet system. Ved skybrud er kloakkens kapacitet 
ikke stor nok, hvorfor afledningen ikke kan forekomme hurtig nok, og derfor  vil 
stuve op, så gader, bygninger og pladser vil blive oversvømmet.
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REGNVANDSHÅNDTERING VED JESSENS MOLE

Regnvandshåndteringen skal tænkes således at byrum, rekreation og biodiversitet 

forenes til et netværk og giver byen flere sammenhænge, flere identiteter og 

dermed ikke kun løser de tekniske udfordringer. 

Svendborg Kommune ønsker at arbejde med tre primære skybrudsveje fra 

byen ned til havnen, der alle forenes på havnen. Hver skybrudsvej har sin egen 

gadetypologi og skaber dermed karakterfuldhed, genkendelighed og bliver et 

særligt byrum i sig selv, grundet den lokale løsning. Skybrudsvejene og Jessens 

Mole skaber en central og synlig klimatilpasning, der i sin nye udformning bliver 

en del af den offentlige promenade langs med vandet.

Vi ønsker at indarbejde de tekniske løsninger, som kræves for håndteringen af 

regnvand, i det arkitektonisk udtryk og byrummenes gadetypologi.

Vi ønsker at sikre vandets kvalitet inden det udledes i inderhavnen. Overfladevand 

fra kørerarealer, parkeringspladser og tagflader indeholder store mængder 

partikler med meget forurening. Derfor er det vigtigt, at vandet gennemgår en 

rensning i sit flow ud i havnen.

Ved store regnhendelser kan det være vanskeligt at kontrollere vandets bevægelse 

på overfladen. Samtidig er spildevandsledningerne ofte meget belastede, når 

store regnhændelser opstår. Vi ønsker med forslaget at skabe en sikkerhed og 

kontrollerede opsamlingsmuligheder i forbindelse med ekstreme regnhændelser. 

Således at vi forsinker og styrer vandet hen, hvor det ikke gør skade, samt 

maksimerer synergien mellem funktionen i forbindelse med hverdagsregn og 

funktionen i forbindelse med skybrud. Kort sagt regnvandshåndteringen skal 

ikke kun være flot, når det regner voldsomt. 

SCENARIE VED HVERDAGSREGN 
Vandet bliver ledt i vandrender langs Jessens Mole og samles i lavpunkter og 

ledes til reservoirer til rensning og udledning i havnen.

SCENARIE VED SKYBRUD
Ved at ændre vejprofilen til Jessens Mole, øges kapaciteten til opstuvning, 

således at hele vejprofilen kan anvendes til volumenbassin. Ved Fredriksgade 

samles vand i opsamlingsbassinet og rørføres videre under vejen til udledning 

i havnen. For de to andre skybrudsveje ledes vandet langs Jessens Mole og til 

reservoirer, hvor vandet afledes direkte ned i havnen. 
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SKYBRUDSVEJE

O V E R F L A D E V A N D

S P I L D E V A N D

T A G F L A D E V A N D T A G F L A D E V A N D

S P I L D E V A N D

O V E R F L A D E V A N D

T A G F L A D E V A N D T A G F L A D E V A N D

S P I L D E V A N D S P I L D E V A N D

O V E R F L A D E V A N D

S P I L D E V A N D

T A G F L A D E V A N D T A G F L A D E V A N D

S P I L D E V A N D

EKSISTERENDE REGNVANDSHÅNDTERING 

SCENARIO 1 
VANDHÅNDTERING NY GADEPROFIL 

SCENARIO 2
VANDHÅNDTERING NY GADEPROFIL 

SCENARIO 2
VANDHÅNDTERING NY GADEPROFIL 

O V E R F L A D E V A N D

T A G F L A D E V A N D T A G F L A D E V A N D

S P I L D E V A N D S P I L D E V A N D

I dag håndteres regn- og spildevand i et samlet system. Ved skybrud er kloakkens 

kapacitet ikke stor nok og kan ikke lede de store mængder vand væk, og det 

kommer derfor op i gaderne. Kommunen har udpeget tre skybrudsveje, der 

skal lede vandet ned til Inderhavnen, via Jessens Mole.

Med den nye gadeprofil adskilles regnvand og spildevand. Spildevandet vil forsat 

være tilkoblet den eksisterende kloak, men regnvandet håndteres på terræn. 

I en skybrudssituation vil vandet ledes til de tre skybrudsveje, som fungerer som 

”kanaler”. Vandet ledes via gaden til Jessens Mole og videre til havnen. En ny 

gadeprofil vil muliggøre, at trafikken for kørende og gående ikke påvirkes før 

voldsomme skybrudscenarier pågår. 

Vi har opstillet te scenarier, som mulige forslag til skybrudsvejenes udformning.

Scenarie 1

Vejprofilet udformes med grøft/rende i hver side, med højdeprofil i vejbanens 

midterakse.

Scenarie 2

Vejprofilet udformes med ensidet fald til grøft/rende. Hvor vandet samles og 

føres videre ned til Jessens Mole.

Scenarie 3

Vandet ledes til vejbed. Vejprofilet udformes med ensidet fald.
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JESSENS MOLE

H A V N E B A S S I N P R O M E N A D EO P S A M L I N G 
L A N G S 

V E J P R O F I L 

V E J P R O F I L 

H V E R D A G S R E G N

1 0   Å R S   <   H Æ N D E L S E

1 0 0  Å R S   <   H Æ N D E L S E

V A N D R E N D E

H A V N E B A S S I N P R O M E N A D EO P S A M L I N G 
L A N G S 

V E J P R O F I L

V E J P R O F I L 

V A N D R E N D E

O P S T U V N I N G S - 
P O T E N T I A L E

O V E R F L A D E V A N D

H A V N E B A S S I N P R O M E N A D EO P S A M L I N G 
L A N G S 

V E J P R O F I L 

V E J P R O F I L 

C Y K E L S T I

S P I L D E V A N D

O V E R F L A D E V A N DS P I L D E V A N D

O V E R F L A D E V A N DS P I L D E V A N DJessens Moles har en urban/maritim karakter, bestående af belagte arealer, hvor 

kun lidt grønt træder frem (trærække). Det er vigtigt, at promenadekarakteren 

bevares  i en regnvandshåndterende løsning. Formålet er primært transport 

af vandet til de store underjordiske reservoirer, så der kan  transportere større 

mængder vand, og samtidig gøre det muligt at byens daglige liv fortsætter 

uden forhindringer.

Vejprofilet ved Jessens Mole formes med ensidet fald mod kanten og med 

terrasserende render, der i hverdagssituationer kan håndtere cykler og kørende, 

men i ekstreme hændelser kan opstuve vandet i vejprofilet og samtidig lede 

vandet til vandreservoirer. 
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OPSAMLING, RENSNING OG UDLØB

U D L Ø B H A V N E B A S S I N V A N D R E S E R V O I RI N D L Ø B V E J P R O F I L 

F I L T R E R I N G 
& 

R E N S N I N G

O P S T U V N I N G

C Y K E L S T I

O V E R L Ø B
V E D 

S K Y B R Y D S H Æ N D E L S E

R E S E R V O I R

O V E R F L A D E V A N D
S P I L D E V A N D

Udløb på kajkant efter skybrudVandrende  med hverdagsregn synliggøres Vandrende hverdagsregn

Vejprofilet udformes med ensidet fald mod kajkanten, i terrasseringer, der muliggør 

opsamlingskanaler, som kan lede vandet langs vejprofilet og til vandreservoiret. 

Ved udløbet til Inderhavnen placeres vandrensning med sandfang/olieudskiller/en 

pumpebrønd og et filter, så forureningskilder fra kørearealer og parkeringspladser 

fjernes inden udledning. Vi ønsker at etablere en skybrudsløsning, der tager højde 

for lange perioder med meget tørke, og intensive perioder med store mængder 

regnvand. Vi foreslår en bearbejdning, som fortsat respekterer funktionsbehovet 

for de forskellige trafikantgrupper. Men som også bevarer det promenadeudtryk, 

som den har i dag.



73

KOBBERBÆKKEN

Kobberbækken udformes med en dobbeltprofil, der skaber fri passage for fisk, 
smådyr og øvrig fauna i tilknytning til Kobberbækken. Bækkens udformning 
skal muliggøre en opstuvning af vandspejlet til kote +2.00. 
Der ønskes mulighed for siddetrapper og opholdsmuligheder der giver et 
rekreativ tilbud og nær adgang til vandet. 
Ifølge de geotekniske undersøgelser ved Nordre kaj, skal der etableres en 

spunsvæg langs bækkens sider til afstivning af konstruktion. 

Beton og træ , BlokhusMulig udformning af Kobberbækken mod nordTrædesten og leg i lav vandtilstand

Vandspejl 1.0 m

Maks. 
vandspejl 2.0 m

Spunsning

Siddetrin 

Snit 1:100
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4. DESIGNPRINCIPPER 
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100 % SVENDBORG
Designprincipperne skal kunne afspejle tankegangen fra konceptet 100% 
SVENDBORG, hvor genanvendelsen af byggematerialer skaber en økonomisk 
merværdi, samtidig med at de brugte materialers tekstur og patina bidrager 
æstetisk i byrummene. 
Den ene tilgang i designprincipperne er derfor direkte genanvendelse af 
byggematerialer i 1:1. Genanvendelse hvor eksisterende bygningsdele indgår 
direkte i et nyt design. Det kunne være gamle stålstrukturer, der bliver anvendt i 
en fremtidig pavillon, eller betonelementer, der genanvendes som skate-elementer.
Den anden tilgang er omdannelse og genbrug af materialer, der under en mindre 
forarbejdning kan omdannes til ”nye” byggematerialer. Det kunne være knusning 
af eksisterende betonflader eller mere simple processer såsom omsmeltning af 
stål og opskæring af træ.

SAMMENHÆNG OG SPECIFICITET
Designprincipperne for byrumsudformning definerer nogle gennemgående 
temaer, som afspejler en fysisk sammenhæng og helhed i havnen: For eksempel 
er belysning, skiltning og tilgængelighed nogle designprincipper, som skal 
hjælpe brugere og beboere med at orientere sig langs havnen, og fra byen til 
haven. Derfor skal disse temaer være gennemgående og genkendelige fra sted 
til sted. Det er også hensigtsmæssigt i forhold til kommunens drift, at disse 
temaer er gennemgående, når for eksempel belysningsinventar eller skiltning 
skal produceres eller repareres.
Designprincipperne skal også kunne repræsentere diversiteten af kulturmiljøer.
Derfor er det i andre temaer specificiteten og de unikke kvaliteter i hvert kulturmiljø, 
der fremhæves, og illustreres i for eksempel belægninger og inventar.
Det er vigtigt, at begge disse retninger kombineres for at få en balance i den 
fysiske udformning af havnen, med øje for både sammenhæng og specificitet.
En tredje retning af designprincipper er i forhold til temaer som kunst og 
aktiviteter, der tænkes som en samskabelsesproces.

INDHOLD
Følgende temaer bliver uddybet på de næste sider.
- De gående og cyklende
- Belægningstyper
- Belægningskarakter
- Beplantninger
- Læring
- Idræt og bevægelse
- Skiltning og wayfinding
- Kunst
- Klimatilpasning og byrum
- Inventar og det maritime
- Sikkerhed og tilgængelighed
- Belysning
- Landmarks

DESIGNPRINCIPPER
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Genbrugt asfalt Betonstykker

Spunsvæg

Konstruktion af sveller Belægninger af grus / træ

Stålstrukturer

Skatemiljø

Trædæk Knust beton

AsfaltSpunsvæg

Skiferbelægning



Overordnet ønsker forslaget, at cykel- og gangforbindelsen langs havnen 
forløber sammenhængende langs kanten. Der er enkelte steder, hvor det af 
trafiksikkerhedsmæssige hensyn er nødvendigt at adskille de to typer trafikanter. 
Dette gør sig fx gældende ved havnepladsen. 
Forslaget ønsker at fastholde en gennemgående forbindelse mest mulig langs 
kanten. Det giver en pladsmæssig udfordring to steder i forbindelsen - ved den 
sydlige strand, hvor landskabsrummets karakter og rekreative funktioner ønskes 
bevaret mest muligt, samt ved det gule pakhus, hvor det smalle byrum også 
udfordrer pladskravet. I begge tilfæle ønsker vi at ”fusionere” de to trafikgrupper. 
Vi foreslår en slags ”shared space”, som teknisk vil blive en gågade med cykling 
tilladt. I begge tilfælde forventer vi en naturlig hastighedsnedsættelse for 
cyklisterne, idet uderummenes udformning snævrer ind og bliver mere på de 
gåendes præmisser.

Det er essentielt for den sammenhængende forbindelse, at den tager afsæt i 
de by- og landskabsrum, som den gennemløber.

Vi har oplistet fem mulige principper for adskillelse mellem de to trafikgrupper, 
som anvendes i forhold til de forskellige kulturmiljøer i havnen.

78

Skridsikker belægning til cyklende og gående Integreret cykelparkering Kulturhistorisk spor som ledelinie Bordursten

A EDCB

Vjesøm

DE GÅENDE OG CYKLENDE
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A

A

A

E

E

E

D

D

D

C

C

B

B

B

Vejsøm
Hævet kantsten
Belægningsskift
Shared space
Corten stålkant

CYKEL OG GÅENDE TRAFIK TYPER AF FORBINDELSER 

Cyklister

Fodgængere

Shared space

Omvej v. havneaktivitet

Mulig broforbindelse
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BELÆGNINGSTYPER

Fra græsområde til skiferbelægningKnust beton Genbrugt asfalt Brosten med savet/jetbrændt overflade Chausestensbelægning

RAMMESKABENDE
 

Med den rammeskabende belægning defineres et rum 
eller en flade ved en tydelig grænse. Belægningens 

tydelighed omfagner rummet og forstærker oplevelsen 
af “ét” rum. Princippet anvendes for at fremhæve 
betydning af byrummet og for at understrege den 

samlende plads. 

LEDENDE
 

Den ledende belægning definerer et forløb eller en 
retning og guider bevægelsen igennem et område/

byrum. Den ledende belægning transcenderer gennem 
de omkringliggende og ligger sig selv som et øvre 

hieraki, selvom belægningen arealmæssigt kan være 
mindre end det omkringliggende.

Princippet anvendes som metode, når bevægelsen 
skal fremhæves, og når forbindelsen er det mest 

betydningsfulde frem for opholdet. 

OPLØST
 

Belægningen ligger som en defineret flade, men ønsker 
ikke at skabe en hård linje mellem det ene og det andet. 
Tværtimod ønsker belægningen at transcendere ind i sin 

kontekst. Den ønsker at skabe en blød overgang og at 
binde et defineret område sammen med et andet.
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BELÆGNINGSKARAKTER

Knust beton Genbrugt asfalt Knust beton Genbrugt asfalt Skiferbelægning

GENBRUG AF BELÆGNINGER
 

Vi ønsker, at belægningskarakterene tager afsæt 
i vores overordnede tilgang til DEN BLÅ KANT. 

Vi ønsker at præsentere en iterativ tilgang til 
materialebrug. Genanvendelsen kan benyttes på to 

måder.

1. En direkte anvendelse 1:1, uden større 
bearbejdning.

2. Igennem en bearbejdning hvormed tidligere 
belægninger kan indgå som “nye”. 

LOKAL FORANKRING
 

Grundlæggende skal belægningen i DEN BLÅ 
KANT tage afsæt i den eksisterende kontekst. De 

nuværende materialer, såsom beton, asfalt og granit 
repræsenterer forskellige epoker i havnens historie. I 
havnens fremtidige epoke skal den lokale forankring 
og historik forsat præsenteres. Derfor ønsker vi at 
arbejde med en kontekstualistisk tilgang, der tager 

afsæt i de eksisterende materialekvaliteter.

ROBUSTHED
 

Den nuværende materialitet i belægningen viser 
en stor robusthed, som ofte ses i havnemiljøer. Vi 
ønsker at bygge videre på denne iboende kvalitet. 
Vores tilgang til fremtidige materialevalg, kræver 
en høj robust i de fremtidige materialer, der bliver 

tilført havnen.
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BEPLANTNINGER 

STRANDMILJØ URBANE GRÆSSER PROMENADE

Drift: Drift: Drift:

Jessens Mole, Torvehallen, GasværkskajenStranden Gasværkskajen

På stranden plantes marehalm, som det kendes 
fra danske klitter. Den holder på det lette sand 

og skaber identitet for stedet. Enkelte fyrretræer 
plantes som en ryg til stedet.

Spredt i Svendborg Havn vil der etableres 
prydgræsser, der vil styrke det eksisterende urbane 

og maritime udtryk.

Langs Jessens Mole bevares den eksisterende 
trærække, der danner et promenadeforløb. Den 

forlænges mod syd ved Torvehallen og skaber en 
sammenhængende kaj. Ved Gasværkskajen vil der 

også blive plantet en trærække.
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BYPARK INDUSTRIELT UDTRYK NATURPARK

Drift: Drift: Drift:

Kulturhavnen på Frederiksø Østre Kaj, Frederiksø, Havneparken Havneparken

Svendborg Havn bærer stadig præg af industriel 
brug. Jernbaneskinner løber langs kajen, sammen 

med asfalt og beton, der er brudt i stykker. Det 
industrielle udtryk dyrkes ved at lade de selvgroede 
planter få lov til at blive mellem de brudte fliser og 

skinner.

I forbindelse med Havnebadet anlægges der 
græsplæner, som holdes kortklippede og skaber 

ramme for ophold. Træer vil skabe rum om 
plænerne.

Havneparkens kuperede terræn vil blive dækket 
af trægrupper og enggræs. Som på et overdrev 

vil græsset være vildt og forskelligartet. Hvor der 
er ophold og aktiveter klippes det kort, mens der 
eksempelvis rundt om træerne vil være længere 

græsstrå.
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LÆRING

DIGITALT
Det er blevet mere og mere udbredt med ‘augmented reality’, hvor data fra 
den fysiske verden kombineres med virtuel data, og giver et ekstra lag af 

information, for eksempel ved brug af grafik og lyd. Den ekstra information vil 
typisk ikke erstatte virkeligheden, men udvide den på en eller flere måder. Vi 
foreslår, at de nye byrum i havnen indrettes med elementer, der understøtter 

augmented reality, såsom QR-koder.

UDENDØRS UNDERVISNING

Vi ser et potentiale i, at byens skoler og institutioner i dagtimerne kan 
tage ned til havnen for at undervise en eller flere hold. Havnens historiske 

betydning giver mulighed for at indrette udemiljøer, der inspirerer til moderne 
undervisningsforløb. Samtidig vil det være muligt at lave mindre forsøg eller 

studieforløb i relation til havnen og vandet.
Med SIMAC lige ved siden af, vil det også være oplagt fx at lave 

brobygningsforløb mellem Svendborgs ungdomsuddannelser og SIMAC, der 
kan være med til at inspirere andre unge ud i den maritme læren.

VIDENSKAB & TEKNIK
Svendborg står allerede i dag som hjemsted for landets største maritime 

uddannelsesinstitution. Med flytningen af SIMAC helt ned til kajkanten, kan vi 
opnå en helt unik synergi mellem teori og praksis. Havnens potentialer, som 
rammeskabende for forsøg, praktisk erfaring og offentlig vidensdeling, vil 

kunne harmonere fantastisk med SIMAC. 
Samtidig vil andre institutioner, såsom naturama, eller folkeskoleforløb have 

mulighed for at bruge og anvende det offentlige rum i havnen, hvor der gøres 
plads til at kunne dyrke undervisningsforløb.

Faktaboks på skiltQR kode Fakta på trin Kort i belægning
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IDRÆT & BEVÆGELSE

STREET / ACTION SPORTS
 

Havnen skal skabe rammerne for alle borgere i Svevndborg. Det gælder 
også de aktive tilbud i havnen. Der skal både være plads til holdsports, 

såsom fodbold og basket, men der skal også være tilbud for bevægelse for 
marginaliserede unge og andre, som ikke finder sig tilpas i de organiserede 
sportsgrene. Det vil ske med faciliteter for uorganiserede idrætter såsom 

skate, parkour, trial og løbehjul mv. Funktionerne og udformningen skal også 
sikre at begge køn finder inspiration til bevægelse.

MARITIME SPORT
Den maritime sport er stor i Svendborg, og skal fortsat have sine funktioner 
i havnen. Den store aktivitet på vandet er med til at binde havnens områder 

sammen på tværs. Vi ønsker at skabe de mest brugbare rammer for de 
maritime aktiviteter, blandt andet ved at skabe nemme og letanvendelige 

adgange til vandet. Det maritime rum skal både rumme kajak, standup paddel

DET ROLIGE
Som modspil til de mange aktive områder i havnen, er det samtidig også 

vigtigt at sætte rammer for mere rolige aktiviteter. Steder hvor det er muligt 
at trække sig tilbage og nyde livet omkring en, og steder der giver mulighed 

for at betragte den mageløse udsigt over sundet. De rolige områder skal 
tilbyde “en pause”, der giver mulighed for at lade den eksisterende og 

imponerende udsigt over havn og sund iscenesætte sig selv.



86

SKILTNING & WAYFINDING

Digital brugerflade Fysisk skiltning, integreret i eksisterende materialeFysisk skiltning, med transparens Belægningselement til digital platform 

FYSISK SKILTNING
 

Vi arbejder med en kontekstualistisk tilgang til den fysiske skiltning. Den skal respektere og tage 
højde for de omgivelser, den placeres i. Samtidig er det essentielt at wayfinding i hele området 

har en genkendelighed og en samhørighed. Der skal være en systematisk præsentation på 
skiltningen, som følger samme opbygning alle steder. Det skal være nemt at finde skiltningen, 
uden at den står voldsomt ud. Vi foreslår at arbejde med robuste materialer, der udstråler en 
samhørighed med havnens eksisterende materialer. Skiltningen skal kunne fungere både i de 

kulturhistoriske miljøer, såvel som i de industrielle områder. 

DIGITAL SKILTNING
 

Som et led i den digitale udvikling vil augmented reality blive en større del af det offentlige rum. 
Med den fremtidige udviklingsplan for Svendborg, er dette derfor et naturligt element at bringe 

i spil. Igennem fysiske elementer i byrummet, der reagerer/samspiller med applikationer på 
smartphones, vil man kunne blive guidet rundt i det offentlige rum via sin smartphone eller tablet. 

Samtidig vil folk med synshandicap kunne blive hjulpet af applikationer, der audiotivt kan guide 
rundt i det offentlige rum.

Det er vigtig at understrege, at den digitale platform er et supplement til den fysiske skiltning 
og ikke en erstatning,
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KUNST

Installationer Integrerede design løsninger, som Heatherwicks bro i London

INSTALLATION
 

Kunsten i det offentlige rum, skal bidrage til oplevelse og tilstedeværelse 
i byrummet. Kunstinstallationer i klassisk forstand kan implementeres for 

eksempel omkring Jessens Mole. De permanente kunstværker bliver en del af 
byrummet, og vil over tid udvikle sig sammen 

med det.

INTEGRATION
 

Et andet ben i arbejdet med kunsten i det offentlige rum, er en integreret 
designløsning. Det vil sige et kunstværk, der også rummer en funktion, 

såsom Heaterwicks bro i London eller Olafur Eliasson cirkelbro i København. 
Funktionen bliver et integreret værk i hverdagen, som både tiltrækker 

publikum og håndterer et behov.

TEMPORÆR KUNST 
 

Det sidste ben er en organiseret kunstfestival, hvor fx Den Gule Plads eller 
Frederiksø kan danne rammen om en midlertidige installation. Det temporære 
element i festivalen skaber muligheden for at nyskabe og gentænke, hvordan 

kunsten kan interagere med det offentlige rum. Samtidig vil en festival 
kunne bruges til at fremme særlige emner, såsom bæredygtighed og lokal 

forankring. 

Kunst ved installationer 
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KLIMATILPASNING & BYRUM

INTEGRERET RUM 
 

Forslagets tekniske krav udformes med tanke på 
merværdi. Således at vores stormflodssikring også 

tilbyder ophold og rekreative muligheder rundt i hele 
havnen. Eksempelvis et integreret rum på indersiden af 

den permanente sikringsmur. 

INTEGRERET KAJAKHOTEL
 

Kajakhotellet skaber en optimal udnyttelse af 
stormflodssikringen, hvor der på indersiden gives 

mulighed for nedsætning af kajakker i vandet, samt 
opbevaring af kajakker tæt på. 

SIDDEPLINT
 

I de situationer hvor mindre kantløsninger er nødvendige 
på land, ønsker vi at udformning skaber en merværdi, så 
det ikke opfattes som en barriere, men derimod som et 

urbant siddemøbel i det offentlige rum.

BÆNK MED RYG
 

De steder hvor kantsikringen tilbagerykkes, opstår 
der mulighed for et optimalt udsigtspunkt til 

vandet. Et område med mulighed for ro og ophold. 
Området udformes med en bænk, der integreres med 

kantløsingen som rygstøtte.

TRAPPE MED UDSIGTSPUNKT
 

I de situationer hvor der er behov for en større 
forhøjning af kanten, integreres en trappeløsning, som 
leder op til et udkigspunkt, hvor der vil være mulighed 
for at tage ophold og nyde det store udkig og overblik.

HÆVET SIDDEPLINT
 

Der hvor kantbearbejdningen hæves mere end vanlig 
siddehøjde, etableres kanten med et optrin, som fortsat 

muliggør ibrugtagning af kanten til rekreative formål.
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INVENTAR & DET MARITIME

Læringsmiljøer langs kajen Praktisk undervisning i 
udemiljøer

Fællespisning på Hudes Plads Maritime læringsinstallationer Fællespisning på Hudes Plads

PLADS TIL SKIBE OG SEJLBÅDE MARITIME OBJEKTER

Strategisk placeret rundt i havnen, kan der etableres 
mindre ”platforme” og flydende konstruktioner, 

der giver mulighed for særlige funktioner. Derved 
transcenderes overgangen mellem land og vand. 
Det kan give en særlig nærhed til vandet ved at 

kunne ”træde ud” i det maritime rum.

MIDLERTIDIGE FLYDENDE 
KONSTRUKTIONER

Det maritime rum - vandoverfladen - udformes med 
plads til maritime aktiviter. Der skabes plads og 

adgang fra kanten, med flydepontoner og bådebro-
er ud i vandet til påmønstring og udsejling. 

Forslaget ønsker at transcendere overgangen 
mellem land og vand. Synergien på tværs af vand-
fladen ønskes forstærket. Gennem en kontekstuali-
stisk tilgang integreres maritime objekter i byrums-

udformningen.
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Skridsikker træbelægning BordurstenHammerkant på kajenRedningsstigeSkridsikker belægning

SIKKERHED & TILGÆNGELIGHED

Grundlæggende skal sikkerheden være på plads i havneområdet. Sikkerhedselementer, 
såsom redningsvest, redningsstige etc. er naturlige elementer i havnen, og 
det skal være enkelt og letforståeligt at finde disse i nødsituationer. Derfor 
skal der være en sammenhæng i farve, udtryk og form, når vi arbejder med 
sikkerhedselementer, uanset hvor i havnen man befinder sig. 
Vi ønsker at danne et sammenhængende udtryk for redningsmaterialer, som 
skaber en klar og tydelig genkendelighed, men som samtidig beror på en 
kontekstualistisk tilgang.

Havnen har mange delområder med her sin form for funktionalitet. Nogle dele 
kræver en ISPS-terrorsikring. Flowet rundt i havnen muliggør alternative ruter 
i de perioder, hvor områder måtte være sikkerhedsaflukket.

Havnens arealer opleves i dag utrygge og mørke. Vi ønsker derfor igennem 
forslagets belysningsstrategi at fremme en større tryghed. Belysningen vil skabe 
større sigtbarhed og vil kunne lede folk rundt i havnen.

Tilgængelighed i havnen er vigtigt punkt i forslaget. Alene ønsket om en 
ydre stormflodssikring skaber optimale rammer for adgangen til vandet - 
med udgangspunkt i den nuværende situation. Vi arbejder med tilgængelige 
overflader rundt i hele havenen. Således bliver eksisterende brostensbelægninger 
fx fusioneret med brostensbelægninger med savet overflade. 

Yderligere ønsker vi at skabe et sammenhængende tilgængelighedssystem af 
ledelinjer, opmærksomheds- og retningsfelter, som additivt kan udbygges i takt 
med etapeplanerne. 

Kanter og overflader skal bidrage til en optimal sik-
kerhedsløsning. Kanter skal fremstå synlige, i nød-
vendigt omfang med rækværk eller hammerkant. 

Overflader skal være skridsikre at færdes på.

Sikkerhedselementer i havnen skal indgå i et sam-
menhængende udtryk, der skaber en tydelige gen-
kendelighed, der samtidig arbejder kontekstualistisk 

med byrummene.
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BELYSNING
Ved at ændre vejprofilen til Jessens Mole, øges kapacitet til opstuvning. Således at hele vejprofilen kan 

anvendes til volumenbassin. Vandet afledes direkte ned i havnen, hvor kajkanten er blevet sænket. 

BELYSNING

Der arbejdes med en gennemgående belysningsstrategi for havnen. Belysningen 
leder flowet rundt i haven med en enkelt pullertrække, og i havnens pladser 
udbredes belysningen til store master, der illuminerer de enkelte ”hubs” og 
forstærker pladsfornemmelsen. Både master og pullerter skal samspille og indgå 
i et sammenhængende belysningsudtryk.

Belysningen udføres primært med LED for at skabe så bæredygtig drift som 
mulig. Samtidig vil funktionsbelysningerne omkring aktivitetszoner, såsom 
skate og multibane, etableres med timer eller sensor. En timerløsning vil blive 
aktiveret ved tryk og slukker efter en tidsbestemt periode. Det er vores erfaring 
at timerløsninger til funktionsbelysning på sports- og aktivitetsarealer giver den 
mest bæredygtige belysning.

Lav energi belsyning 

Belysning af vigtige kulturmiljøer 




