
DEN BLÅ KANT
100 % SVENDBORG
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5. OMRÅDERNE
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BY OG HAVN
Byen og havnen skal bindes tættere sammen, 

og forbindelsen på tværs af havnemiljøerne skal styrkes, så de 

forskellige områder af havnen kobles bedre. 

KULTURARV
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. Der udpeges særlige elementer af kulturarv i alle skalaer, der 

på sin egen måde bliver en katalysator for omprogrammeringen af 

”Den Blå Kant”.

DE FIRE HOVEDGREB
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KLIMATILPASNING 
Der skabes en beskyttelse mod højvandsstigning med sikring-

skote +3.00 på den ydre del af havnen. I den indre del bevares 

nærheden til vandet mest muligt uden forhøjede kanter. 

I den indre del af havnen udføres klimatilpasning til skybrud-

shåndtering. I Havneparken etableres der LAR-løsninger og 

Kobberbækken genåbnes som en del af regnvandshåndteringen.

SOCIALE TYNGDEPUNKTER
I havnen er der udvalgte nedslag med forskellige program-

meringer. De særlige tematikker til disse sociale tyngdepunkter 

tager udgangspunkt i Svendborgs begyndende strategi om kultur, 

idræt og læring. De forskellige nedslag skal kunne håndtere for-

skellige aldersgrupper, såvel som individuelle - og 

gruppeaktiviteter.



PLAN 1:1250

A

A

Stranden

Fælleshuset

Lysbådehavn

Cykel og gang forbindelse

Fæ
rg

evej
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HAVNEN SYD

8

3

1

2

4

5
6

7

3.00m

AKTIVITETER 

Strandmiljøet styrkes ved at udvide stranden og 
tilbyde opholdsmuligheder og leg. Der foreslås et 

fælleshus til samling.

BY OG HAVN

Cykel- og gangforbindelsen er samlet i et blødt 
forløb langs kysten, og indpasses naturligt i det 

imtime landskabsrum.

1

2

3

4

5

6

7

8

Lystfiskere

Fælleshus

Kajakklub og vinterbadning

Strandlegeplads

Grillfaciliteter

Siddeinventar

Badestrand

Lystbådehavn

KLIMASIKRING

Bebyggelsen, der er placeret på strækningen, 
beskyttes i kraft af det høje terræn. Klimasikringen 

påbegyndes ved Tuxensvej.  

KULTURARV

De små fiskerhuse, Tuxensvej bådelaug, den 
landskabelig kant og de åbne vidder udgør 

områdets særlige karakter.
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STRANDEN

Strandvegetation som marehalm spredes naturligt i det nye 
strandområde

Strandliv
SNIT AA 1:250

Cykelsti og gangforbindelse Strandområde

Stranden er placeret i den sydlige ende af havnen, som nabo til Den Rund 
Lystbådehavn og den tidligere Vindbyoverfart. Stranden er en ”bynær” strand, 
som tilbyder et alternativ til Chritiansminde Strand øst for Svendborg. 

Området er et unikt lille rekreativt tilbud, til svendborgenserne. Stranden udvides 
i sin form og funktionaliten bevares. En udvidelse af strandområdet op mellem 
de to bygninger, Kiosken og Kajklubben, giver mulighed for at skabe en zone til 
barbeque og picnic, i et lidt tilbagetrukket og roligt område. Øer af klitgræsser og 
enkelte træer danner et intimt miljø med mulighed for ophold. Igennem stranden 
løber den fælles cykel-/gangsti, som er forbundet til den regionale Øhavssti. 

Området vil i sommerdagene ose af liv og skabe et samspil med pladsen ved den 
gamle Vindebyoverfart, Lystbådehavnen og de mange sejlklubber og foreninger 
langs kanten. Der vil være stor aktivitet både på vandet og langs kajen.
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FÆLLESHUSET

Fælleshus med mange muligheder
Åbning af containere  til strandbarLegeplads ved stranden og grillpladsen 

Aktiviteter i Fælleshuset

Fælleshuset vil blive indarbejdet som et nyt element i den karismatiske eksisterende 
struktur, som den sydlige del af havnen tilbyder. Fælleshuset anvendes som et 
medborgerhus med mulighed for sociale og fællesskabsorienterede events. 
Fælleshuset skal ses som en let konstruktion, med et lidt industriel og råt udtryk, 
der refererer tilbage til de maritime erhverv, med f.eks. fragtskibenes containere. 

Ombygningen af en gammel skibscontainer harmonerer med konceptet om 
genanvendelse af materialerne. Containeren er indarbejdet i terrænet, som skaber 
en mulighed for at lave en udsigtsplads på taget. I den sydlige del af havnen er 
det store potentiale de åbne vidder og den intime skala i bygningsvolumenerne, 
som Fælleshuset indpasser sig i. 

En placering af et medborgerhus i denne del af havnen vil skabe et mødested og 
samlingspunkt. Den underprogrammerede og meget fleksible container vil kunne 
rumme mange former for events og arrangementer, der bl.a. kan benyttes af de 
eksisterende klubber i området, såvel som institutioner og borgere i Svendborg.



PLAN 1:1250

Den Gule Plads

Det gule pakhus

Spærredæmning

Sluse

Mudderhullet

Gasværkskajen

Gasværksgrund

Ponton

Træskibshavnen

B B
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GASVÆRKSGRUNDEN & TRÆSKIBSHAVNEN

3

1

2

4

5

KULTURARV
 

Bygninger ved Baagøe og Ribers, samt gavlen af 
det gule pakhus. Facaderne er stemningsskabende 

og karakterfulde. De skaber hurtigt en 
stedsspecifikation.

BY OG HAVN
 

Der etableres en direkte forbindelse fra 
Gasværkskajen til det gule pakhus. Samt en 

forbindelse på tværs af Træskibshavnen.
Der er forsat mulighed for parkering på 

Gasværksgrunden og tilkørsel i bil fra Kullinggade.

1

2

3

4

5

Siddeinventar

Venue til arrangementer

Lystbådshavn

Frokostssted

Udendørs mødeinventar

KLIMASIKRING
 

Stormflodsbeskyttelse føres bag om 
Gasværkskajen. Det giver mulighed for at aktivere 
muren med sidde- og opholdsmuligheder. Gates 
sikrer passage fra Gasværkskajen til baglandet. 

Klimasikringen føres videre på tværs af 
Træskibshavnen langs cykel- og gangforbindelse.  

AKTIVITETER

Gasværkskajen giver opholdsmuligheder og åbne 
vidder. På Den Gule Plads er der mulighed for at 
afholde særlige begivenheder og events. Pladsen 

underprogrammeres for at skabe mest mulig 
fleksibilitet.
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SNIT BB 1:250

GASVÆRKSKAJEN

Gasværkskajen berør et allerede nyligt transformeret område af havnen, den gamle 
gasværksgrund med gasbeholderen (bastionen) og de to pakhuse (retorthus-
pasticherne) er blevet transformeret om til nye kontorbyggerier med erhverv. 
De nye bygninger, der i dag ligger på grunden, relaterer sig ikke til byrummet 
omkring. Områdets meget uberørte kaj skaber muligheden for et nyt byrum. 

Den gennemgående cykel-/gangsti møder for første gang en mulighed for 
at folde sig ud og forme et byrum. Den opkant og terrænspring som opstår 
mellem Tuxensvejs bådelaug og kajkanten ved Gasværksgrunden udlignes i 
stiens forløb, således at tilgængeligheden overholdes. For at bevare den unikke 
udsigt og landskabsrummets langstrakte vidder, trækkes klimasikringen tilbage, 
så implementeringen skader udsigten og relationen til vandet mindst muligt. 
Opkanten trækkes ind og skaber derved en ryg, der giver mulighed for at skabe 
opholds- og siddemuligheder. 

Klimasikringen vil flere steder have åbninger mellem Gasværksgrunden og det 
nye byrum, så det er muligt af bevæge sig mellem kanten og ”baglandet”, men 
i stormflodssituationer vil åbningerne kunne lukkes og danne den nødvendige 
højvandssikring. 

Pladsen skaber rammerne for en tilbagetrukket og rolig zone, der understreger 
den utrolige udsigt. Pladsens materialer trækker referencer til det maritime miljø. 
Corten-ståls kanter skaber en robusthed og varme, der i kontrasten spiller godt 
sammen med den eksisterende bevarede betonbelægning på kajen. Belysningen 
og træerne er med til at danne et behageligt uderum.

Cykel- og gangforbindelseSNIT BB 1:250 Cykel- og gangforbindelse
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Et sted til frokostpause

Møblering i træ

Ophold og pause

Trædæk 

Et sted til uformelle møder

Siddepladser
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SNIT CC 1:250

DEN GULE PLADS

DEN GULE PLADS & TRÆSKIBHAVNEN

Spærredæmning cykel- og gangforbindelseDen Gule Plads

Imellem de smukke gule og karismatiske fredede pakhuse fra Baagøe og Riber 
ligger Den Gule Plads - et lille byrum, som spændes ud mellem de kulturarvsrige 
bygningsværker og strækker sig hele vejen ned til vandkanten.
 
Pladsens placering med udmunding til den lille træskibshavn, skaber et anderledes 
byrum, som i sin helhed er underprogrammet, men rummer en høj fleksibilitet. 
Ved at etablere en tværgående forbindelse over vandet i træskibshavnen, der 
samtidig håndterer klimasikringen, kan kajkanten rundt i havnen bevares og den 
helt nære forbindelse sikres. Der etableres et trædæk langs kanten for gående. 
Det skaber muligheden for, at pladsen bliver mere tilgængelig og koblet sammen 
med resten af havnen.

Den Gule Plads kan være ramme til nogle særlige begivenheder, som kræver 
plads, som for eksempel DGI-stævne, maratonløb, koncerter, markedsdage eller 
loppemarkeder.
 
Pladsens rå og post-maritime udtryk bevares. Det suppleres af rustikke træbjælker 
og bænke, samt enkle belysningsmaster i støbejern. Belægning bevares og 
skaber et flot farvematch mellem støbejernets varme farve, de gule facader og 
den kølig rå grusbelægning.
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Loppemarked Åbningsceremoni DGI-stævne Event Præmieoverakkelse til Silverruder eller Regatta Folkedans

Den Gule Plads
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+1.0

+3.0
+2.7

+1.8

0.0

17
0

0

56.500 m
SNIT A-A

SNIT A-A (forkortet)

Den Gule Plads Spærredæmning

TRÆSKIBHAVNEN
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Udsigt over Træskibshavnen fra Den Gule Plads (eksisterende situation)

Udsigt over Træskibshavnen fra Den Gule Plads (fremtidig situation)
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I træskibshavnen går koten i de indre rum og særligt den gule 
plads helt ned til kote 1.0. Dvs at en stationær sikring til kote 3.0 
vil hindre udsyn til fjorden.
Den eksisterende træmoles træbelagte gangflade ligger ca i 
kote 1.7 og der er et fint udsyn over gangbroen. 
Derfor foreslår vi en løsning hvor der etableres i permanent 
mole i kote 1.8 med et værn som sikrer frit udsyn til fjorden. 
Stormflodskonstruktion udføres som en spærredæmning i 
beton og spunsvæg, som beklædes med træ. For at bevare 
havnens udtryk, udføres dækket og stolper i træ.

1
AA
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Gasværkskajen

PLAN 1:1250

D

Flydende øer

B

Amfi

Havnebad

Værftspladsen

Bedding

Vandbassin 
Svanen

Torvehal

Øysters farm

Jessens 
Mole

Frederiksø

Fodgængerzone

Højvandssluse

snit D
D

snit EE

Parkering

Helge

Frederiksgade

Kunst

Bådudstilling

Havnebar

Tårnet

Sauna

Det gule pakhus

Brogade

Opfoldelige 
barriere 
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HAVNEPLADSEN & FREDERIKSØ

3

1

2

5

7

8

21

4

6

1011

12

9

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

KLIMASIKRING
 

En højvandssluse etableres for enden af kajen og 
danner en stormflodsbeskyttelse langs den sydlige 
del af Frederiksø. Sikringen danner et unikt rum på 
tværs af vandet og binder dermed Honnørkajen og 

Frederiksø sammen til Kulturhavnen.

AKTIVITETER
 

Områdets tværgående sammenbinding skaber et 
centrum omkrig vandet. Forskellige aktiviteter langs 

kajen og i vandet, danner rammen for en række 
tilbud, både aktivt og kulturelt.

KULTURARV
 

Pladsen står i dag med et stringent mønster af 
granitbelægninger. De karismatiske facader bidrag-
er til havnepladsens karakter. Som kontrast ligger 
de gamle industribygninger på Udrustningskajen, 

med rå murstensfacader og beton.

BY OG HAVN
 

Frederiksgade og Brogade er to vigtige sigtelinjer 
med udsigt fra byen til Kulturhavnen. Trafikken 

tager hensyn til de bløde trafikanter ved at markere 
krydset mellem cykelister og bilister til færgelejet.
Den eksisterende trafikhåndtering bevares i store 

træk. Gående ledes ud til Honnørkajen og cyklister 
føres langs vejforløbet op ad Jessens Mole af en 

dobbeltrettet cykelsti.

1

2

3

4

5

6

7

8

Toilet

Torvehal

Legeplads

Siddeinventar

Amfiinstallation

Kajakkaj

Cykelparking

Cirkelformet scene

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Legeinstallation

Bypark

Muslingefarm

Strandbar

Udstilling af skibe

Udspringstårn

Svømmebassin

Børnebassin

Volleybane

Legeplads

Kunstinstallation

Strand af havglas

Kayakopbevaring

Sauna

23

24

25

Fiskeplads

Værksteder

Værftsplads
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SNIT DD 1:250SNIT DD 1:250

HAVNEPLADSEN + FREDRIKSØ

KULTURHAVN
Havnebad

Langs kajkanten ved Frederiksø etableres et havnebad som en del af et større 
trædæk-promenadeanlæg. Havnebadet er en del af de aktiviteter, der tilføres 
det i dag pulserende område omkring Frederiksø. Havnebadets placering er 
valgt på baggrund af den centrale beliggenhed i havnen. Det særlige byrumsliv, 
der opstår i forbindelse med et havnebad, giver området en hverdags-leben. 

Havnebadet vil harmonere godt med de aktiviteter, der allerede er opstået på 
Frederiksø. Langs kajen vil landskabsrum skabe aktiviteter, der relaterer sig til 
de forskellige funktioner i bygninger langs kajen. Yderligere vil kajakudsejling fra 
trædækket være mulig, ligesom kajakhotel vil være indbygget i højvandsslusen. 
Strandbar, koncerter, events og cafémiljø vil i sammenhæng med badet generere 
yderligere sociale tilbud og rekreative formål i Svendborg by. 

Ved at højvandssikring ikke er trukket ind langs kajkanten, vil forbindelsen til 
vandet opleves endnu stærkere. Slusesikringen lukker rummet omkring sig selv, 
og synergien på tværs af vandet opleves mere intens.

Maritimt center Fodgængerzone og ophold HavnebassinFærgeterminalCykel-/gangsti
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HAVNEPLADSEN + FREDRIKSØ

Havnebassin

KULTURHAVN
Torvehal

Langs Honnørkajens nordlige ende foreslås en let konstruktion/pavillon, der 
rummer et nyt initiativ til byen. En torvehal med fokus på lokale råvare og boder 
med bagværk, kaffeudskænkning, markedsstemning eller lokalt dyrkede østers 
og muslinger sælges fra køledisken. 

Torvehallen vil også kunne indbyde skoleklasser og institutioner i hverdagen til 
foredrag og læring omkring fødevareproduktion, og samarbejder med skoleforløb 
kunne sætte fokus på tematikker som den lokale produktion, dyrevelfærd og 
økologien vs. naturværdier.

Med den centrale placering på havnen, vil Torvehallen blive et attraktivt tilbud 
til både borgere i Svendborg, færgegængerne, der venter på overfarten, samt 
turister fra lystbådehavnen ved Jessens Mole. Torvehallen bringer handelslivet 
tilbage igen, som havnen engang havde. 

Bygningens placering mimer Havnepakhuset sigtelinje parallelt med kajkant. 
Bygningsvolumenerne skaber et behageligt rum ind mod Honnørkajen, og 
adskiller færgetrafikken fra det rekreative byrum.

Tårnet
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190.000 m

+1.8

+3.5

+2.0

0.0

+3.0

17
0

0

Udrustningskajen Sluse/Spærredæmning

SNIT C-C (forkortet)
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Udsigt over Havnepladsen fra Udrustningskajen (eksisterende situation)

Udsigt over Havnepladsen fra Udrustningskajen (fremtidig situation)
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3

C

C

Fra Udrustningskajen i kote +1.8, vil en stationær sikring i kote 
+3.0 ikke vil hindre udsynet til Vindebyøre. Sluseåbning er vist 
med 40m åbning, der kan tilpasse det endelig arealbehov. Den 
viste sluseåbning viser nogenlunde, at det eksisterende udsyn 
forsat bevaret. Vi foreslår at udnytte stormflodssikringen, med 
kajak hotel sauna, og fiskerispots, samt adgang til vandet. Vi 
foreslår at placeringen af slusen forsat besvares, som en ydre 
sikring, der fastholder muligheden for at lave et havnerum på 
tværs af Frederiksø og Honørkajen, med relationen til vandet 
som bindeled
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190.000 m

+1.8

+3.5

+2.0

0.0

+3.0

17
0

0

SNIT B-B

SNIT B-B (forkortet)

Frederiksbroen Sluse/Spærredæmning
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2

B

B

På Frederiksbroen er koten +1.8, hvilket betyder at en stationær 
sikring i kote +3.0 ikke vil hindre udsynet til Vindebyøre. 
Sluseåbning er vist med 40m åbning, der kan tilpasse det 
endelig arealbehov. Den viste sluseåbning viser nogenlunde, 
at det eksisterende udsyn forsat bevaret. Indvendigt udfores 
stormflodssikringen, med kajak hotel, sauna, og fiskerispots, 
samt adgang til vandet. Vi foreslår at placeringen af slusen 
forsat besvares, som en ydre sikring, der friholder kanten 
langs Honørkajen og Udrustningskajen for barrierer. Derved 
fastholder vi muligheden for at lave et havnerum på tværs af 
Frederiksø og Honørkajen, 
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SNIT EE 1:250

HAVNEPLADSEN + FREDRIKSØ

VÆRFTSPLADSEN

BeddinganlægTræplantning

Frederiksø er et af de eksisterende områder, som i dag allerede oplever en 
transformation med succes. De mange midlertidige tiltag som havnens ildsjæle 
har tilført, har skabt en stærk vækstkatalysator. Vi ønsker at skabe rammerne 
for et nyt byrum, der forstærker mange af de gode tiltag, der allerede er lavet. 
Intention er, at de eksisterende projekter kan få et yderligere udviklende skub. 
Ved den gamle bedding etableres et byrum, der tilbyder levende værksteder til 
bådreparation, makers-miljøer med 3D printer, CNC- og laserskære mm. 

Området skaber et fysisk miljø, der giver plads til at fremtidens iværksættere i 
Svendborg kan produktudvikle og skabe idéer. Mange af Fremtidsfabrikkens lejere 
vil kunne bruge værkstederne og faciliteterne, og skabe et moderne læringsrum, 
hvor den digitale og analoge verden mødes. Pladsen vil pulsere i hverdagen, 
hvor værkstederne vil være i fuld gang. Synergien i byrummet opstår igennem 
tværfaglig sparring, vidensdeling og inspiration iværksætterne imellem. 

Skoleklasser kan køre skoleforløb i samarbejde med værkstederne, og det giver 
mulighed for tæt relation mellem Svendborgs skoler og erhvervs-/iværksætterlivet 
i Svendborg. 

I weekenderne kan familier og turister komme forbi og opleve de levende 
værksteder, hvor foredrag og fremvisninger kunne tilbydes.
Der etableres en cykel- og gangforbindelse langs kanten og rundt på øen, som 
giver et naturligt ”loop” omkring bygningerne hen forbi Værftspladsen med de 
små åbne værksteder, bådplejepladser, fablab’s og Makers-workshops.

Området fremstår helt råt, med de nuværende belægning og bygningsfacader, 
kun suppleret af træer og ombyggede skibscontainere. Rummets karakter skal 
spille sammen med det eksisterende ”midlertidige” udtryk på Frederiksø.
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Fællesmad på Værftspladsen Workshops Træfestivaler -  Byg i din by Åbne pavilloner Containere med terrasser og ophold
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PLAN 1:1250

Multibane

Læringskajen

Hudes Plads

Pumpestation

bØLGEN

Den grønne trappe Jessens Mole Legeplads båd

snit FF

snit GG

Skate

Kobberbækken

Parkour

Pumpestation
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JESSENS MOLE

KLIMASIKRING
 

Parken håndterer regnvand både fra Mølledammen 
og fra omkringliggende ny bebyggelse. På Jessens 

Mole ændres vejprofilen, og en underjordisk 
reservoir håndterer det overskydende vand i 

tilfælde af ekstrem regn.

AKTIVITETER
 

En række tilbud til forskellige aldersgrupper med 
fokus på idræt, leg og bevægelse. 

Læring indarbejdes i relation til Pumpestationen.

KULTURARV
 

Aksen fra den tidl. cikoriefabrik genetableres og 
fortsættes med en ponton. Den Kgl. Toldbod 

placeres i parken og en pladsdannelse skabes foran 
bygningen.

BY OG HAVN
 

Langs Jessens Mole er cyklister ledt langs 
vejforløbet i en dobbeltrettet cykelsti, mens gående 
ledes langs kajkant og promenaden. I parken samles 

forbindelserne. Kørevejen forbi den Klg. Toldbod 
fjernes for at give plads til de bløde trafikanter. En 

servicevej til Pumpestationen etableres.
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8Parkour

Bakkelandskab

Pumpestation
med cafe, toilet
og fitness

Skatepark

Tømmerflåde

Liggestole

Multibane

Bordtennisborde

9
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12
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Siddetrin

Læringslegeplads

Kobberbækken

Siddeinventar

Mobile siddevogne

Venue til kunst

Bådlegeplads
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SNIT FF 1:250

PROMENADEN

Cykelsti FodgængerzoneKørebane

Jessens Mole er et af de områder i Svendborg Havn, der allerede har oplevet 
en udvikling, såsom Krøyers Plads og Fremtidsfabrikken. Vi betragter området 
som en igangværende katalysator, der allerede rummer et behageligt rekreativt 
tilbud i havnen. 

Det eksisterende promenadeudtryk bevares, sammen med den lineære 
træstruktur af platantræer. Der indarbejdes åbne regnvandsløsninger i belægning 
bestående af en langsgående vandrende og tre vandspejle i promenaden. 
Langs de eksisterende jernbanespor er det muligt at tage ophold på mobile 
siddeinstallationer. Den karismatiske træstruktur forstærkes yderligere af en 
inventarlinje med bl.a. belysning. 

Sigtelinjerne mellem byen og havnen markeres med et tværgående belægningsskifte, 
der bryder belægningen på promenaden og skaber en opmærksomhed orienteret 
op mod byen. 

De tre klimaveje, der skal indarbejdes i projektet, vil indtænkes i samarbejde 
med Jessens Mole. Vejprofilen indrettes, således at overfladevandet kan ledes 
langs en åben vandrende ned til udløbene i havnen. Ved skybrudshændelser er 
vejprofilen indrettet med forhøjet kantsten, der giver mulighed for at opstuve 
vandmængderne i kontrolleret form, og som ved en overløbskote ledes direkte 
i havnen. 
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Bearbejdning af granitvandrendeTrugformede belægningerVandrende med hverdagsregn synliggøresInventar inspireres af de mobile vogne Træmøblering



134

4
DD

Ved Jessens Mole, som ligger i kote +1.7, er udsigten til 
Svendborgsund, allerede i dag, begrænset for denne del af 
havnen. Udsigten viser inderhavnens pulserende maritime 
aktiviteter, med lystbåde, værftsaktiviteter og industri. En 
sluseløsning på 20m ved Hudes Plads over til Frederiksø vil ikke 
give yderligere hindret udsigt til Svendborgsund. Etableringen 
af en sluse skaber ikke forstyrrelser for det eksisterende 
landskabsrum. 
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Servicetrafik i Havneparken

Servicevej til pumpetstation  
og tre punkt vending

HAVNEPARKEN

HAVNEPARKEN

SNIT GG 1:250

Området mellem det fremtidige SIMAC og Jessens Mole er et restareal fra 
industriens tid. Den tidligere anvendelse var jernbanestrækning og remise. 
Områdets placering mellem to af de fremtidige katalysatorer for Svendborg  
Havn giver området stor betydning. Samtidig vil områdets grønne karakter som 
park give Svendborg by en bypark. 

Parkens programmering henvender sig til læringsmiljøer og bevægelse. Området 
skaber mulighed for, at institutionerne i Svendborg kan trække sig ned og tilbringe 
en formiddag i undervisningens tegn. Samtidig vil de aktive tilbud, såsom skate 
og boldspil, give fritidstilbud efter skole. Det sociale byliv, som parken skaber, 
vil naturligt afføde endnu mere, og befolkningsgrupper der ikke umiddelbart 
finder sig til rette i de programmerede idrætstilbud, vil også få en plads i parken. 
Der vil også være områder til rolige ophold, med mere intime zoner, der giver 
mulighed for at betragte det pulserende liv på afstand eller trække sig tilbage 
med et par nære relationer til samtale af mere privat karakter.

I den nordvestlige del af området etableres et mere kuperet terræn med 
mindre bakker, der organisk snor sig om hinanden. Som et ekstra element 
indarbejdes der en LAR-løsning i parken. Naturligt integreret i landskabet, vil 
et volumenbassin skabe mulighed for yderligere håndtering af overfladevandet 
ved skybrudssituationer. 

PUMPESTATIONEN
Det spildevandstekniske anlæg, der skal placeres i området omkring Havneparken, 
er en nødvendig funktion. Den nuværende pumpestations udformning bidrager 
ikke til byrummet omkring. Vores intention med anlægget er at gøre kravet 
om denne tekniske løsning til en merværdi for området. I stedet for at gemme 
anlægget væk, trækker vi det frem og giver det en central placering i parken. 
Omkring selve anlægget ligger vi en ring af funktioner, der enten relaterer sig 
til idræt, bevægelse, ophold eller læring.

På taget af pumpestationen udnyttes pladsen til et fitnessområde, hvor forskellige 
redskaber giver en bred vifte af aktive tilbud, mens man kan nyde udsigten over 
lystbådehavnen og den grønne park.
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AKSONOMETRI OVER PARKEN
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KLIMASIKRING
 

Der etableres en højvandssluse mellem Hudes Plads 
og Frederiksø. Kajkanten langs Frederiksø og Østre 

Kaj forhøjes med en adaptiv løsning. 

AKTIVITETER
 

Langs kajen etableres læringsmiljøer, der relaterer 
sig til SIMAC. Ved Hudes Plads renoveres den 

eksisterende bygning, der omprogrammeres til 
forskellige brugergrupper. 

KULTURARV
 

Området vil undergå en større omlægning i 
forbindelse med SIMAC. Men områdets siloer og de 

gamle jernbanespor bevares.

BY OG HAVN
 

Langs kajen etableres den sammenhængende 
stiforbindelse. Ved Hudes Plads kan der skabes 

mulighed for en overgang på tværs af vandet, der 
vil forbinde Nordre Kaj med Frederiksø.
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Mobile siddevogne

Kran til både

Undervisningsbåse

Bedding

Fritfaldsbåd til øvelser

Amfiinstallation

Siddeinventar

Studenterlounge

9 Café

NORDRE KAJ
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Langs Nordre Kaj vil havnens nok største nyere byggeri i fremtiden ligge, SIMAC. 
Kajkantens programmering vil naturligt influeres af det fremtidige byggeri. Vi 
ønsker at aktivere kantzonen mest muligt, ved at skabe de bedste funktionelle 
rammer for det fremtidige SIMAC. De fysiske undervisningselementer, der 
tidligere har ligget spredt rundt i havnen, vil blive samlet her. 

Den overordnede cykel-/gangforbindelse løber langs kajen, der hjulpet af en 
tydelig inventarlinje, definerer en zone for gennemgående bevægelse. De 
eksisterende jernbanespor aktiveres af mobile siddeinstallationer.

ØSTRE KAJ

LÆRINGSKAJ

SNIT HH 1:250
Læringskaj Hudes Plads Åben sluse
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Den lille trekant, som definerer Hudes Plads, huser i dag et par ældre bygninger 
og opbevaring af maritime elementer. Den nære relation til SIMAC, giver pladsen 
en oplagt mulighed for indretning af cafè/fredagsbar, hvor de gamle bygninger 
omprogrammeres til mere servicerelaterede erhverv. 

Pladsens sydvestvendte orientering opfordrer til ophold i nær relation til vandet. 
Her forstærker vi den oplevelse ved en terrassering ned til vandet. Foruden 
adgangen til vandet, giver trappen også mulighed for ophold på trinene.

Læringsmiljøer langs kajen Praktisk undervisning i udemiljøer Fritfaldsbåd Mobil kran Containere med grejbank

HUDES PLADS
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ØSTRE KAJ

3

1

2

3.00m

KLIMASIKRING
 

Klimasikring løber langs kajen og krydser vandet 
ved Frihavnen og rammer til sidst kote +3.0.

AKTIVITETER
 

DLG-siloen giver mulighed for at lave en klatrevæg. 
Frihavnen skaber rolige forhold for sejlundervisning.

KULTURARV
 

De karismatiske industribygninger og siloer, samt 
jernbanesporet.

BY OG HAVN
 

Langs kajen etableres den sammenhængende 
stiforbindelse. En alternativ rute langs Østre 

Havnevej muliggør en stiforbindelse i perioder, med 
industriaktivitet på kajen. Stiforbindelsen kan også 
ledes over Frihavnen og langs kysten. Begge ruter 

ender ud i den regionale Øhavssti.
1

2

3

Klatrevæg

Bassin til vandaktiviteter

Roklub  
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NORDRE KAJ

Klatrevæg på siloenEt aktivt tilbud, på den rå industribygning

Industriens dagligdag og funktionalitet vil forsat være den primære aktivitet i 

denne del af havnen. En terrorsikring af området etableres, således at sikkerheden 

bevares i de aktive perioder, hvor skibene skal losses. I de perioder hvor kajområdet 

står stille og aktiviteten er lav, kan små rekreative/aktive tilbud få lov at udnytte 

pladsen, såsom f.eks. klatrevæg på silobygningen. 

Det gennemgående jernebanespor kan anvendes til små mobile vogne med 

vegetation, opholdsmuligheder og bevægelsesmøbler. Møblerne er forbundet 

via jernebanesporet langs hele kajkant ned til havneparken. 

VED SILOEN

SNIT II 1:250
Klatrevæg
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Træning på vandSociale maritime aktiviteter Sociale maritime aktiviteter Stand-up paddel med vennerne

FRIHAVN

Frihavnen ligger som slutpunktet på forbindelsen igennem havnen. I den gamle dok 
skaber vi gennem klimasikringen et beskyttet vandmiljø, hvor sejlundervisning for 
børn og unge kan foregå. En forbindelse på tværs af vandet, langs klimasikringen, 
etableres således at stiforbindelsen helt tæt på vandet kan opnås.

Området ligger i det stadig industrielle område og vil derfor forholde sig til 
den månedlige aktivitet som Østre kaj oplever. Samtidig kan det lille maritime 
miljø omkring dokken udvikle sig langsomt i symbiose med en større stigende 
aktivitet i de gamle Kellogg’s bygninger.

Området vil i weekender osse af stemning og liv med familier, der samles 
omkring de maritime aktiviter i og omkring dokken, mens søskende leger med 
hinanden og de små rullende kaffevogne står side om side. I hverdagen kan både 
institutioner, SIMAC og byens sejl- og roklubber bruge faciliteterne. Stedet vil 
som en katalysator og drivkraft i området være med til at transformere denne 
del af havnen i et langsomt og naturligt tempo.
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