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BYRUM OG
KLIMATILPASNING

INVITATION

PROJEKTKONKURRENCE
DEN BLÅ KANT

DEN BLÅ KANT er et byrums- og klimaprojekt, der skal sikre sammenhæng
i Svendborg Havn fra Den Runde Lystbådehavn i sydvest til Christiansmindestien i nordøst.
Via stier, kajer, promenader og opholdsrum med rekreative aktiviteter
og oplevelser skal DEN BLÅ KANT i samspil med erhvervsaktivitet skabe
offentlig tilgængelighed, forbindelse og byliv hele havnen rundt.

Lars Erik Hornemann
Borgmester

DEN BLÅ KANT skal samtidig klimasikre havnen og den omkringliggende by
mod højvande og kraftig regn.
Svendborg Kommune inviterer hermed til projektkonkurrence om byrums- og klimaprojektet
DEN BLÅ KANT. Havnen er hjerteblod i Svendborg. Alle har en mening om havnen, og samarbejdet med lokale aktører er afgørende for at skabe bæredygtig vækst og udvikling som ramme om det gode liv på havnen. Konkurrencen udskrives således på baggrund af et længere
forløb, hvor borgere og interessenter aktivt har deltaget med ønsker og ideer.

UDVIKLINGSPLANEN UDGØR RAMMEN
Svendborg Byråd vedtog i 2014 ”Fremtidens Havn – Udviklingsplan for Svendborg Havn”. Udviklingsplanen udstikker de overordnede rammer for fornyelsen af havneområderne i Svendborg – og for projektkonkurrencen om DEN BLÅ KANT.
Til realisering af udviklingsplanen er udpeget en række indsatsområder, som blandt omfatter
nyt bolig- og erhvervsbyggeri, etableringen af det maritime kraftcenter SIMAC på Nordre Kaj,
kultur- og erhvervsprojekter på Frederiksø – samt byrums- og klimaprojektet Den Blå Kant.
Med denne projektkonkurrence tager vi fat på havnens udearealer og offentlige byrum. DEN
BLÅ KANT er den del af fremtidens havn, der i en samlet og integreret løsning både skaber
rammer for byliv i høj kvalitet og sikrer os mod fremtidens klimamæssige udfordringer.

DET GODE LIV PÅ HAVNEN
Vores overordnede vision er, at ”Svendborg Havn skal være en åben og bæredygtig bydel med
rod i den maritime arv – her skal arbejdspladser, uddannelser og boliger leve i tæt samspil
med kultur og aktiviteter på vandet”. Det er udgangspunktet – også for fornyelse af byrum og
for klimatilpasning på havnen.
Liv på havnen er en bærende værdi i udviklingen af Svendborg Havn. Gennem midlertidig
anvendelse har vi i nogen tid afprøvet nye idéer og muligheder for liv på havnen i nogle korte,

invitation | PROJEKTKONKURRENCE

3

SAMLET PLAN
1:1250

DELUDSNIT
1:250

DEN BLÅ KANT
BYRUM

KLIMATILPASNING

DESIGNPRINCIPPER

TEKNISKE LØSNINGER
ETAPER / ØKONOMI
FORSLAG TIL FØRSTE ETAPE

overskuelige forløb. Det har været med til at holde gang i bylivet og gøre havnen attraktiv. Det
har samtidig været med til afklare, om udviklingen på havnen bevæger sig i den rigtige retning, og dermed givet vigtige input til denne konkurrence.

PROJEKTKONKURRENCE I TO FASER
Til projektkonkurrencen er inviteret fire teams med ekspertise indenfor blandt andet byrum,
kulturarv og klimatilpasning. Konkurrencen gennemføres i to faser. Den første fase har fokus
på den samlede plan og de overordnede principper. Til fase to udvælges to af de fire teams.
Her kvalificeres og uddybes forslagene, således at der i foråret 2018 kan udpeges en endelig
vinder.

SAMLET LØSNING FOR BYRUM OG KLIMATILPASNING
Deltagerne skal udforme en samlet plan for byrum og klimatilpasning i DEN BLÅ KANT. Planen
skal sammenfatte en række temaer af særlig betydning for Svendborg Havn og for livet på
havnen i de enkelte delområder. Den samlede plan skal suppleres med bearbejdning af udvalgte deludsnit, med retningslinjer for design af byrum samt med tekniske løsninger på klima
udfordringerne.

REALISERING AF EN FØRSTE ETAPE
DEN BLÅ KANT kan ikke realiseres på én gang. Projektkonkurrencen skal derfor skabe løsninger, som det giver mening at realisere enkeltvis og over tid. Nogle steder må realiseringen
afvente ændringer i anvendelsen og måske klare sig med en midlertidig løsning. Svendborg
Kommune har foreløbigt afsat 24 mio. DKK til igangsætning af realisering af første etape.

Vi har store forventninger til den kommende proces og til resultatet af
konkurrencen – og vi ser frem til det videre samarbejde om udviklingen af
DEN BLÅ KANT i Svendborg Havn.
Lars Erik Hornemann
Borgmester, Svendborg Kommune
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Svendborgs topografi med
det snævre Svendborgsund
og Frederiksø ude i havnen
skaber en helt særlig og
tæt sammenhæng mellem byen,
havnen og landskabet.
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SVENDBORG HAVN

HAVNEUDVIKLING ”CITTASLOW”
HAVNEN I LANDSKABET
Svendborg er Fyns næststørste by med ca. 27.000 indbyggere.
Byen er oplandsby for en stor del af Sydfyn og udgangspunkt
for store dele af det sydfynske øhav. Svendborgs topografi
med det snævre beskyttende Svendborgsund og Frederiksø
midt i havnen skaber en helt særlig og tæt sammenhæng
mellem byen, havnen og landskabet. De særlige topografiske
forhold er samtidig en klimatisk udfordring, hvor havneområdet kan være truet af enten højvande og stormflod fra sundet
eller kraftig regn fra de omkringliggende højdedrag omkring
havnen.
Havnen fylder meget i Svendborg. Både i byens identitet og i
borgernes bevidsthed, men også helt konkret ved, at en stor
del af byen har fysisk kontakt med havnen over det ca. 3,5 km
lange forløb fra Den Runde Lystbådehavn i syd via Frederiksø
til Christiansmindestien i nord. I Svendborg ser eller mærker
man hele tiden havnen og vandet. Forløbet langs havnen indgår i Øhavsstien – en sammenhængende rekreativ cykel- og
gangbindelse langs vandet på Sydfyn.

FORANDRINGER PÅ HAVNEN
Svendborg Havn har i en årrække stået overfor nogle af de
samme udfordringer som mange andre danske havne med
faldende omsætning i erhvervshavnen. Svendborg Havns
rolle som godshavn er således som følge af strukturudvikling
og konjunkturer over en årrække reduceret betydeligt. De
store, gamle industrivirksomheder, som havnen er indrettet
til, er lukket i 1990’erne og 2000’erne, og samtidig foregår
godstransporten til og fra det sydfynske område nu næsten
udelukkende på lastbiler. Erhvervsvirksomheden på havnen
består i dag således fortsat af virksomheder, der er direkte
afhængige af nærhed til vandet, har tilknytning til den maritime sektor, men i lige så høj grad af virksomheder, der ser et
potentiale i den særlige kulturarv og stemning på havnen.

Svendborg Havn har – i forhold til de fleste andre havne – store
potentialer og gode betingelser for at tage udfordringerne i
havnen op. Ved siden af den maritime kulturarv udgør havnen også en afgørende rekreativ ressource for hele byens borgere samt for gæster og turister. Her ligger et stort potentiale
for at skabe vækst og nye arbejdspladser.

CITTASLOW
Som den første by i Danmark kvalificerede Svendborg sig i
2008 til optagelse i det internationale Cittaslow-netværk – en
international sammenslutning af byer med en særlig strategi
for at forbedre livskvaliteten for indbyggere og besøgende.
Som Cittaslow-by lægges der i Svendborg vægt på:
• at bruge moderne teknologiske løsninger på en kreativ
måde med afsæt i lokale særpræg, traditioner og historie
• at finde de mest bæredygtige løsninger
• at møde tidens udfordringer med særlig opmærksomhed
på kvalitet i tilværelsen – det gode liv
• at samarbejde med et bredt spektrum af lokale aktører.
Cittaslow-tilgangen præger i høj grad også udviklingen af
havneområderne. Udviklingsplanen for havnen og den øvrige
planlægning er således udformet med det grundlæggende
udgangspunkt ”at få sjælen med”. Udgangspunktet for det
kan sammenfattes i de to hovedtemaer: Maritim Kulturarv og
Liv på Havnen – levende byområde.

FORNYELSEN
Udviklingen af havnen skal – som i alle ældre
byområder – balancere mellem gammelt og nyt.
Fornyelse er ikke bare en nødvendighed – men også
en mulighed for nye værdier og kvaliteter.
Når det gøres med kvalitet.

SJÆLEN
I Svendborg udvikler vi havneområderne
i vores helt eget tempo. Kvaliteterne er unikke
– og det har ikke hast med at forandre.
Forandring er ikke en kvalitet i sig selv.

svendborg havn | HAVNEUDVIKLING

7

SVENDBORG HAVN

LIV PÅ HAVNEN LEVENDE BYOMRÅDE
HAVNENS MANGFOLDIGHED

IDRÆTSBYEN SVENDBORG

DEN BLÅ KANT løber gennem følgende seks delområder fra
sydvest til nordøst: Havnen Syd, Havnepladsen, Frederiksø,
Jessens Mole, Nordre Kaj og Østre Kaj. Delområdernes karakter varierer alt efter funktion og maritim historisk baggrund.
Den store variation er en del af havnens attraktion og kvalitet.
Delområderne er ramme om et varieret kulturliv, fritidsliv og
erhvervsliv samt mange forskellige enkelt-events.

Svendborg har en stærk idrætsprofil. Kommunen har udformet en specifik idrætspolitik – for såvel det formaliserede
som det uformelle idrætsliv. En vigtig del af idrætspolitikken
er det maritime idrætsliv og de maritime outdoor-aktiviteter,
som har særligt gode rammer i Svendborg. Langs DEN BLÅ
KANT ligger således en række sejl-, kajak- og roklubber, ligesom havneområdet er ramme for en omfattende selvorganiseret brug af vandet og sejlads i alle afskygninger.

Havnen rummer et varieret fritidsliv med mange foreningsog fritidsaktiviteter. Her er roklub, sejlklubber, kajakklub, travaljelaug, vinterbadeklub og lystfiskeri. Der er skaterpark, leg
i Prøveparken, cykelværksted, badning, aktiviteter i Kultutten
og Cirkusrummet. I havnen er der kulturaktiviteter, kulinariske arrangementer og undervisning, NyCirkus, teaterforestillinger og mindre performances, små ekskursioner og undervisning i havnen omkring havets organismer, åbne maritime
værksteder og børneaktiviteter, museer og historie- og kulturformidling. Her er mange festivaler og tilbagevendende
events, især idræts- og søsportsevents. I sommeren 2017 er
der f.eks. Svendborg Classic Regatta, Silverrudder, Fyn rundt
for bevaringsværdige træskibe, VM starbåd i Troense, Svendborg Sportsfestival, DM i Cross Triatlon og MTB Bissen. Frederiksø udgør en særlig ramme om kulturlivet på havnen – og i
Svendborg.
Havnens erhvervsliv rummer kontorfaciliteter, iværksættermiljøer i Fremtidsfabrikkerne, lager- og værkstedsfaciliteter,
et flydende havnekontor, der servicerer godskajer og gæstesejlere. Her er oplag af korn og foderstof, en flydedok, oplæg
af skibe, riggerarbejde og montering af master på kajen, anløb af slæbe- og bugserbåde samt reparation af træskibe og
motor- og reparationsværft på Frederiksø. Der er uddannelsesaktiviteter på kajen og i vandet, herunder redningsøvelser og
øvelsessejlads med studerende, der sejler ud fra Frihavnen.

DE STEDBUNDNE OPLEVELSER
Svendborgs særlige styrkeposition er de stedbundne oplevelser: Det Sydfynske Øhav, naturen, byens maritime identitet
og kulturarven. I hele havnen og i DEN BLÅ KANT specifikt
krydses disse temaer i store og små oplevelser: øhavsfærgerne
der sejler ud og ind, livet omkring de mange bevaringsværdige, maritime bygninger, det afslappede sejlerliv, duften af
tovværk og tjære, aktive friluftsmennesker på vandet og ved
kajerne.
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Svendborg skal i 2021 være ramme om DGI-Landsstævnet.
Her forventes mere end 25.000 unge mennesker at komme til
Svendborg for at udfolde sig overalt i byen, og også på havnen. DEN BLÅ KANT kommer til at spille en aktiv rolle i det
store arrangement, hvor havnen er en af fire udpegede hovedscener for begivenhederne i og omkring Svendborg.

KULTUREN SOM DRIVER PÅ HAVNEN
Svendborg er kendt landet over for sit stærke kulturelle
vækstlag. Kendetegnende for det svendborgensiske kulturliv
er karakteren af bottom-up aktiviteter, mængden af ildsjæle
og anderledes kulturelle fyrtårne. Alt dette genfindes på havnen, hvor kulturen på eget initiativ har indtaget en fremtrædende position og politisk er blevet bakket op, bl.a. gennem
partnerskabsaftaler.

SAMARBEJDE OM HAVNENS UDVIKLING
Udviklingen af Svendborg Havn sker i et tæt samarbejde med
de lokale aktører som f.eks. fritidsbrugerne, erhvervslivet,
SIMAC, de lokale iværksættere på Fremtidsfabrikkerne samt
byens mange kulturelle og kreative kræfter. Mange aktører er
repræsenteret i Svendborg Havneforum, som er en afgørende
aktør i udviklingen af Svendborg Havn – og i udviklingen af
DEN BLÅ KANT. Havneforum er nærmere omtalt side 45.

DELOMRÅDERNE
De efterfølgende sider går tættere på de
enkelte delområder i havnen. Og viser, hvor
varieret et liv, der er på havnen i Svendborg.
Et liv, som skal styrkes yderligere gennem
realiseringen af DEN BLÅ KANT.

svendborg havn | LIV PÅ HAVNEN

9

SVENDBORG HAVN

MARITIM UDVIKLING MED AFSÆT I KULTURARVEN
DANMARKS BEDST BEVAREDE INDUSTRIHAVN

KULTURARVSMILJØER

Svendborg Havn har i århundreder været fundamentet for
vækst og udvikling for Sydfyn, og havnens centrale rolle kan
stadig aflæses i en række velbevarede kulturmiljøer og enkeltbygninger. De fysiske miljøer er en væsentlig del af Svendborgs
maritime kulturarv, som dog også har mange andre ansigter
som f.eks. gamle træ- og stålskibe, maritime arbejdspladser
eller de mange hjemmehørende søfolk, som med deres brug af
havnen og interesse for dens udvikling er med til at skabe liv.

Svendborg er efterfølgende af Kulturarvsstyrelsen udpeget
som kulturarvskommune med særlig fokus på den byggede
maritime kulturarv, og der er i forlængelse af registranten udpeget 8 kulturarvsmiljøer på Svendborg Havn. Disse miljøer
indgår alle som vigtige forudsætninger for og rammer om byrums- og klimaprojektet DEN BLÅ KANT:

Svendborg Havn blev i Kulturarvsstyrelsens registrant ”Industrisamfundets havne 1840-1970” i 2009 betegnet som Danmarks bedst bevarede industrihavn. I registranten hedder det:
”Svendborg Havns styrke er den store bredde i de bevarede miljøer, der hver for sig rummer fortællinger om typiske aktiviteter
på erhvervshavnen og viser vigtige historiske perioder. Industrisamfundets udvikling afspejles tydeligt i havnens velbevarede
bygninger, der fortæller om forsyningsvirksomhed, kornhandel,
trælast, dampmøller, tidlige fabrikker, korn- og foderstofvirksomhed og ikke mindst skibsbyggeri. Fortællingen om den
transportmæssige omvæltning i anden halvdel af 1800-tallet er
desuden stærkt repræsenteret i form af dampskibsmole, kvægtorv og den nærliggende godsbanegård. Samtidig er havnens
særtræk af stor kulturhistorisk værdi, bl.a. de mange små mæglerkontorer og boder, den private havn fra kornsalgsperioden
– Baagøes Plads – det sjældne gasværksmiljø og ikke mindst
værfterne, som var så karakteristisk for egnen.”

LÆS MERE – udvalgte kilder til den maritime kulturarv:
•

Svendborg Kommuneplan
Kommuneplan / hovedstruktur / kulturarv
Svendborgs Havnefront – bygninger med historie
Årbog for Svendborg Museum, 2015

•

Den maritime kulturarv i det Sydfynske Øhav
Svendborg Kommune m.fl., 2011
Industrisamfundets havne 1840-1970
Kulturarvsstyrelsen, 2007.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Den Runde Lystbådehavn
Tåsingeoverfarten
Gasværkshavnen
Købmandsgården Baagøe og Riber i Kullinggade
Færgehavnen på Havnepladsen
Værftshavnen på Frederiksø.
Trafikhavnen på Jessens Mole og Nordre Kaj
Korn og foderstofferne på Østre Havn.

MARITIM KLYNGE
Svendborg og Sydfyn rummer et væld af maritime virksomheder, og i 2013 medvirkede Udvikling Fyn til at, der er blevet
etableret et branchesamarbejde med mere end 100 delta
gende virksomheder under navnet: Den Maritime Klynge på
Fyn. Klyngesamarbejdet har allerede givet konkrete resultater i form af nye arbejdspladser, og forventes også fremover
at kaste nye arbejdspladser af sig på Svendborg Havn.

LEVENDE KULTURARV
Det er en stor udfordring at synliggøre kulturarven og samtidig sikre udviklingsmuligheder. Havnens kulturarv skal netop
ikke forstås som en rigid spændetrøje, men som et potentiale
for at skabe en endnu mere attraktiv havn. Udpegningen af
kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger er derfor ikke
en hindring for at omdanne og ændre anvendelsen, men et
redskab til dels at synliggøre de historiske fortællinger, dels at
udnytte fortællingerne i havnens fremtidige udvikling.
Den maritime kulturarv i Svendborg Havn kan tiltrække nye
maritime som ikke-maritime erhverv og institutioner til havneområdet. Det mest omfangsrige eksempel på det er det maritime uddannelses- og udviklingscenter SIMAC, der lige nu
forbereder flytning til en placering direkte på havnens Nordre
Kaj.
Den maritime kulturarv er samtidig med til at styrke mulig
heden for andre anvendelser – som kulturliv, idrætsliv, fritidsliv og rekreationvt liv – så havnen fortsat kan være den levende havn, der gør Svendborg til noget helt særligt.

SØFARTSBYEN
I Svendborg er byens maritime historie
til stede overalt. Lige fra synet af kornsiloerne
ude fra Svendborgsund til de mange bevaringsværdige bygninger, færgelejer, skibe, pullerter
og meget andet, som kan opleves langs kajerne.

Kort over Svendborg Havn, 1903.
(Svendborg Købstads Historie).

LIV I KULTURARVEN
Den maritime kulturarv er levende,
der arbejdes på kajerne, og der er skibe
i bassinerne. Fortællingerne videreføres
i nye rammer for kulturliv og i fritidsliv.

”

Den maritime kulturarv præger kursen
for Svendborg Havn, så vi altid ved,
hvor vi kommer fra – og hvor vi vil hen.
svendborg havn | MARITIM UDVIKLING
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HAVNENS DELOMRÅDER

HAVNEN SYD KULTURARVSMILJØER OG FRILUFTSLIV
Havnen Syd deler sig i tre meget forskellige dele. Længst mod syd udfoldes et aktivt
rekreativt fritidsliv ved vandet, i midten er den tidligere Gasværkshavn omdannet til
erhvervsformål og længst mod nord ligger det fine, sammenhængende kulturarvsmiljø
omkring Træskibshavnen.

LYSTBÅDEHAVN OG FRITIDSOMRÅDE

GASVÆRKSGRUNDEN

Forløbet af Den Blå Kant fra syd til nord starter ved Den Runde
Lystbådehavn. Nord for havnen ligger en række fritidsfaciliteter direkte til vandet – sejlklub, kajakklub, vinterbadeforening,
jollehavn og fiskerhuse. Tilsammen et enestående rekreativt,
maritimt fritidsmiljø i Svendborg Havn.

Mellem Tuxensvej og Træskibshavnen lå tidligere Svendborg
Gasværk med tilhørende havn. Gasværkets beholdere er væk,
men i en original, cirkulær støbejernsramme for en gasbeholder er opført en rund glasbygning med reference til de tidligere beholdere. Ved siden af er opført to nye kontorbygninger, som illustrerer, hvordan hensynet til klimatilpasning har
ændret sig fra første byggeri på terræn til det senere byggeri,
som er opført på en hævet plint.

Bærende bevaringsværdier
•
•

Den Runde Lystbådehavns to halvcirkulære betonmoler
områdets åbenhed, der muliggør udsyn over Svendborgsund.

•
•

Byrummet / vandet
Byrummet er i den sydlige del af Havnen Syd snarere et landskabsrum. Fra lystbådehavnen har forløbet langs vandet en
grøn karakter med ubefæstede arealer, grus, græs og sand –
og en varierende bredde, der enkelte steder snævrer helt ind
til et par meter. Et niveauspring til kajen ved Gasværksgrunden skaber særlige udfordringer for den sammenhængende
stiforbindelse – og der er i dag etableret en midlertidig trappe.
Livet i området er præget af sejlsport, badeliv, vinterbadning,
kajaksejlere og fritidsfiskere.

UDFORDRINGER DEN

BLÅ KANT

•

at etablere en sammenhængende stiforbindelse for
cyklister og gående fra Den Runde Lystbådehavn i syd
til Havnepladsen i nord

•

at forbedre faciliteterne for det maritime fritidsliv
– kajak, sejlads, badning mv.

•

at understøtte den landskabelige karakter i denne
del af DEN BLÅ KANT

•

at styrke adgangsmulighederne til Træskibshavnen

•

at sikre baglandet til Træskibshavnen mod
oversvømmelse ved højvande og stormflod.
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det ubebyggede kajareal
de karakteristiske arkitektoniske og funktionelle udtryk i
retortbygning og ”glasbeholder”.

Byrummet / havnerummet
Byrummet har urban karakter og består i dag af en stor asfaltflade uden særlige opholdsmuligheder. Mod nord stikker en
træmole ud i Træskibshavnen. Havnerummet er stort og åbent.

TRÆSKIBSHAVNEN
Området omkring det søndre havnebassin og Baagøe & Ribers Plads udgør et sammenhængende kulturarvsmiljø med
pakhuse, lagre, administrationsbygning/bolig samt bolværk
og havneareal for mindre træskibe. Der er aktuelle planer for
omdannelse af dele af området til boligformål.

Bærende bevaringsværdier
•

•

den smalle kaj i granitmaterialer skaber en karakteristisk
nær sammenhæng mellem Dampmølle (Det gule pakhus)
og havnebassin
det åbne rum mellem Baagøes to kornpakhuse og den
direkte adgang til vandet.

Byrummet / havnerummet
Byrummet består her mere eller mindre af to smalle træbroer
på hver sin side af indløbet til Træskibshavnen. Bevægelsen
langs havnen er således dette ene sted afbrudt af vand, og
man skal hele vejen rundt om Kullinggade. Lige neden for Det
Gule Pakhus er indrettet en såkaldt oplevelsesrambla med
udstilling af levende træskibshistorie. Sejlskibsbroen summer altid af maritimt liv, som bliver særligt intenst ved årlige
begivenheder som Fyn Rundt og æbleræs fra Troense.

TOVVÆRK OG TJÆRE
Ved Træskibshavnen fornemmes det
historiske havnemiljø stærkt – med købmandsgårde, pakhuse, skonnerter, joller, master
– tovværk og tjære

FRITIDSLIV
I den sydlige del af Svendborg Havn har
det aktive fritidsliv særligt gode muligheder
for at udfolde sig – direkte til vandet
og med frit udsyn over sundet
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Baagø & Riber – tidligere købmandsgård
og senere trælast
Gasværkshavnen – kontorerhverv
Jollehavn og fiskerhuse
Svendborg Kajakklub
og vinterbadeforening
Svendborg Amatør Sejlklub
Færgekiosk
Den lille strand
Tidligere færgeleje Tåsingeoverfarten
Den Runde Lystbådehavn
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HAVNEPLADSEN PORTEN TIL ØHAVET
Havnepladsen er det mindste – og måske mest intensive –af de seks delområder
i Svendborg Havn. Her er en tæt forbindelse mellem bymidtens karreer og havnen,
havnebassinet er tæt med kort afstand over til Frederiksø, og her er et til tider
levende mylder af rejsende og trafik til færgerne ud i øhavet.

FRA SKIBSBRO TIL TRAFIKHAVN

KULTURARVSMILJØET

Området ved Havnepladsen rummer den ældste del af Svendborgs gamle havn for enden af Brogade. Her har helt tilbage fra
1500-tallet været en skibsbro. Skibsbroen er løbende udbygget siden 1700-tallet, og i 1821 fik broen et bolværk, der gjorde
den til en egentlig havneplads. I 1854 blev skibsbroen omdannet til en dampskibsbro, der stak ud i havnebassinet. Dampskibsbroen er senere fjernet, men derudover har Havnepladsen i dag omtrent samme kontur, som stedet havde i år 1900.

Havnepladsen rummer et meget intakt kulturarvsmiljø med
pakhuse, restauranter, hoteller og velbevarede færgelejer.
Husrækken mod vest domineres af Det Gule Pakhus, opført i
1858 som kornmagasin, senere ombygget til Svendborg
Dampmølle og i dag indrettet til liberale erhverv. På hver side
af Brogade ligger en række karaktergivende hoteller og restauranter opført i 1850’erne – Færgegaarden, Hotel Ærø, Bella
Italia og Restaurant Svendborgsund – samt den gamle havnefogedbolig fra 1834.

Området rummer i dag hele tre færgelejer, mest dominerende
er færgen til Ærø, som anløber i det sydlige leje. Færgetrafikken ved Havnepladsen giver trafikale udfordringer, men er
samtidig en væsentlig del af Svendborgs puls og havnens sjæl.
Der har gennem tiden været diskussioner om færgetrafikkens
placering. Udviklingsplanen for Svendborg Havn fastholder
den nuværende – og historiske – placering, og prioriterer dermed det blandede mylder og havneliv i forbindelse med færgetrafikken til fordel for måske mere funktionel trafikafvikling.

Selve Havnepladsen domineres af Havnepakhuset fra 1873.
Den lave bygning med den karakteristiske træfacade rummer
i dag Maritimt Center og kontor for Svendborg Event (turistkontor). I forlængelse af pakhuset ligger skibsmægler Hude &
Søns kontorbygning fra 1928 og en ny ventesal til færgepassagerer. Henover pladsen strækker opmarchpladser til Ærø
færgen og parkeringspladser til øboerne sig. Her er der stadig
rester af ældre brolægning og jernbanespor til færgelejerne.

Bærende bevaringsværdier
•

UDFORDRINGER DEN
•

BLÅ KANT

at etablere den nord-sydgående stiforbindelse i
DEN BLÅ KANT og få den krydset med trafikken til
færgerne på en hensigtsmæssig måde

•

at forbedre opholdsmulighederne først og fremmest
ved det maritime center og ved kajkanten, men også
foran hoteller og restauranter i pladsens vestlige kant

•

at integrere oplevelsen af det levende færgeliv i
byrummets udformning

•

at skabe sammenhæng med de to gader – Brogade
og Frederiksgade – som løber ud i byrummet

•

at etablere en højvandssikring, som er tilpasset det
stærke kulturmiljø samt færgetrafikken.
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•
•

den åbne og meget brede havneplads med oprindelig
brostensbelægning, pullerter og jernbanespor til Frederiksø og Ærø-færgen
den sammenhængende række af havnerelaterede gæstgiverier, hoteller og restaurationer
det fritliggende stykgodspakhus (Maritimt Center).

BYRUMMET – HAVNERUMMET
Byrummet ved Havnepladsen har urban karakter med de omgivende bygninger som en tæt indramning. Store dele af pladsen har historisk granitbelægning, andre dele er asfalterede
og præget af de trafikale strømme over pladsen. Der er indrettet enkelte opholdssteder på sydspidsen af Honnørkaj med
flot udsyn ned langs kysten og ud over Svendborgsund. Havnepladsen har masser af sol det meste af dagen, og det er her,
charterskibe og finere besøgende skibe lægger til ved
Honnørkajen. Omkring Maritimt Centers Pakhus er der liv
med events, koncerter og markeder.
Havnerummet er snævert, og mulighederne for rekreativ udnyttelse er begrænset på grund af sikkerhedsaspekterne i forbindelse med færgetrafikken.

REJSEN
Ved Havnepladsen synliggøres Svendborgs
tilknytning til Øhavet – turistlivet, rejsen
og udlængslen – på en særlig tydelig måde.
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Skarø-Drejø-færge
Ventesal
Svendborg Event – turistkontor
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PLADSEN
Havnepladsen er mere end de fleste
andre byrum i havnen netop – en plads.
Med smukke vægge og smukt gulv.
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FREDERIKSØ KULTUR OG HAVNEERHVERV
Frederiksø forener erhverv og kultur. På øens nordlige del er der fortsat banken
og sandblæsning fra traditionsrig skibsværftsindustri. I de gamle bevaringsværdige
værftsbygninger på øens sydvestlige del er kreative erhverv og kunstliv i bred
forstand flyttet ind sammen med blandt andre Danmarks Museum for Lystsejlads.

SKIBSVÆRFTER OG KULTURLIV
Frederiksø er siden 1840’erne udbygget fra en oprindelig lille
sandbanke til et område for skibsværfter. Øen er en meget
central del af Svendborgs identitet. Stålskibsværftet fra 1917
blev byens store arbejdsplads med op til 6-700 beskæftigede
frem til omkring år 2000.
Frederiksø er på mange måder udset til at blive et nyt omdrejningspunkt i Svendborg. Udviklingsplanen for havnen opdeler Frederiksø tydeligt i en nordvestlig del til havneerhverv og
en sydøstlig del til kultur- og erhvervsformål. Der er – i tæt
samarbejde med et væld af lokale ildsjæle – etableret et rigt
og levende kulturliv på Frederiksø. De gamle værftshaller
rummer således i dag blandt andet spillested, brugerdrevet
kulturhus, udstillinger, værksteder, eventhal og Danmarks
Museum for Lystsejlads. Havneerhvervet udgøres i dag af
Ring-Andersens Træskibsværft, som siden 1867 har været ejet

UDFORDRINGER DEN
•

BLÅ KANT

at skabe sammenhæng mellem de indendørs
kulturaktiviteter og byrummet foran bygningerne

•

at inddrage kultur, kunst, læring og formidling i
udnyttelsen af byrummene

•

at udnytte den attraktive, brede, solbeskinnede
og vestvendte kajstrækning til ophold og outdooraktiviteter samt aktiviteter på eller ved vandet

•

at skabe opholds- og aktivitetsmuligheder omkring
beddingen

•

at udnytte/udforme det helt særlige udsynspunkt på
øens sydspids

•

at etablere klimasikring tilpasset byrumsaktiviteterne.

16
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af samme familie, samt Petersen & Sørensens motor- og reparationsværft med den store blå flydedok og bådeværkstedet
Gnisten & Thurøbund Marine A/S. Dertil er der kontorerhverv,
salg af både mm.

MIDLERTIDIGE AFPRØVNINGER
Frederiksø har været en vigtig ramme om Svendborg Kommunes bevidste satsning på såkaldt midlertidige afprøvninger,
hvor gamle bygninger eller uudnyttede udearealer stilles til
rådighed for formaliseret som mindre formaliseret kulturliv.
Gennem partnerskaber og kortvarige lejemål med mange
slags aktører afprøves tre temaer for fremtidens Frederiksø:
Maritim Attraktion, Outdoor Center og Kulturkaj. Alle er inviteret til “at lege med” på Frederiksø.

KULTURARVSMILJØET
Der findes en række karakteristiske bevaringsværdige bygninger på den vestlige del af øen, med mange detaljer og for
tællinger om den markante industrihistorie på stedet – men
det mest bevaringsværdige er måske de aktive og levende
havneerhverv.

Bærende bevaringsværdier
•

•

•
•

Ring-Andersens Værft rummer en helhed af karakteristiske værkstedsbygninger, kontor, broer og beddinger, som
er unik og bør bevares i sin helhed
Svendborg Værfts tidligere område rummer for den sydvestlige dels vedkommende en helhed af karakteristiske
værkstedsbygninger og haller, administrationsbygning
og bedding, som bør bevares og udvikles i sin helhed
den ubebyggede og klart afgrænsede vestvendte kaj
det ubebyggede areal omkring beddingen.

BYRUMMET – HAVNERUMMET
Det mest markante byrum på Frederiksø er den vestvendte
Udrustningskaj. Byrummet her er både udendørs forareal til
en række kulturoplevelser, optimalt orienteret for solen og
har derudover et enestående udsyn til Havnepladsen, bymidten og Svendborg Sund. Kajen har i dag en ”rå” ubearbejdet
udformning i overensstemmelse med de industrielle omgivelser. I den nordlige ende er indrettet en midlertidig strandcafé. Udrustningskajen er jævnligt ramme om events, koncerter og idræt og mange andre midlertidige aktiviteter.

FREDERIKSØ
1

Toldvagthuset
Erhverv – YachtBroker
3 Erhverv – bådeoplag
4 Erhverv – Ring-Andersens Træskibsværft
5 Erhverv – Gnisten & Thurøbund Marine
6 Erhverv – Petersen & Sørensen Stålskibsværft
7 Erhverv – flydedok
8 Kontorerhverv – gl. administrationsbygning
9 Kultutten – brugerdrevet kulturhus
Kammerateriet – spillested
Fællesværkstedet – eventhal
10 Danmarks Museum for Lystsejlads
11 Snedkeriet – kunst og kultur
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DET SKÆVE
Frederiksø er byens åbne ø med oplevelser
året rundt. På Frederiksø mødes kulturarven
og de traditionsrige maritime erhverv
med maritim turisme, outdooraktiviteter
og kulturliv i alle former.

DE MARITIME ERHVERV
Værftsaktiviteterne på Frederiksø er med til
at gøre Svendborg Havn meget anderledes
end de fleste andre havne. De levende havne
erhverv skaber liv og aktivitet og holder
den friserede pænhed på afstand.
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JESSENS MOLE SPLEJSNING AF BY OG HAVN
Jessens Mole er det område i havnen, som i dag er nærmest intentionerne i en samlet
Den Blå Kant. Store dele af Jessens Mole er allerede i dag indrettet som permanente eller
midlertidige byrum ved vandet, men sammenhængen mellem havn og by skal styrkes,
og området skal sikres mod både skybrud og højvande.

FRA HAVNEUDVIDELSE TIL REKREATIVT OMRÅDE

KULTURARVSMILJØET

Fra midten af 1800-tallet blev den daværende Svendborg
havn for enden af Brogade for lille til den stigende havnetrafik.
I 1876 blev der derfor åbnet en mole tværs over bugten fra
Havnepladsen i syd til den tidligere Nyhavn i nord. Molen, som
blev opkaldt efter den tidligere byfoged og borgmester Johan
Christian von Jessen (1817-1884), havde jernbaneadgang og
fungerede mest som oplagsplads for kul, træ og benzin. En
skibsproviantering var den eneste forretning. I 1901 opførtes
det nye toldkammer på det nordvestlige hjørne af molen.

Området ved Jessens Mole rummer ubebyggede arealer mellem bymidte og havn. Omkring Frederiksgade er der flere ældre,
bevaringsværdige bygninger, ligesom toldkammerbygningen
mod nord, som i dag rummer kontorerhverv, også er en væsentlig kulturarv. I dele af området er den gamle brostensbelægning bevaret sammen med et enkelt jernbanespor.

Der er det seneste tiår sket flere fornyelser ved Jessens Mole.
I den nordligste del er anlagt en midlertidig havnepark med
blandt andet skaterbane, idrætsplads og et trappeforløb mod
vandet. Ved Bendixens Fiskehandel er dels etableret et flydende havnekontor, dels anlagt kulturpavillonen Bølgen for
enden af molen.

UDFORDRINGER DEN
•

BLÅ KANT

at forbedre den nord-syd gående stiforbindelse
i DEN BLÅ KANT og koble den til en ny promenade
på Nordre Kaj

•

at styrke sammenhæng mellem DEN BLÅ KANT
og Den Grønne Tråd og Havnetrappen

•

at styrke koblingen fra havnen til byfunktioner
som Stationen, Busterminalen og Fremtidsfabrikkerne

•

at skabe tættere sammenhæng mellem promenade
og vandflade gennem bearbejdning af kajkanter mv.

•

at indrette en permanent eller fortsat midlertidig
havnepark med blandede aktivitetsmuligheder

•

at etablere klimasikring, der påvirker udsigten til
vandet mindst muligt og respekterer kulturarven.
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Bærende bevaringsværdier
•

•
•

den åbne og brede havnekaj Jessens Mole med oprindelig brostensbelægning, pullerter, ophalersted og jernbanespor til Frederiksø og Ærø-færgen
den åbne, solitære karakter af den bevaringsværdige
småskalabebyggelse langs Jessens Mole
Toldbodens storladne, solitære beliggenhed.

BYMIDTEFORNYELSE BAG JESSENS MOLE
Fornyelsen af Jessens Mole skal ses i sammenhæng med hele
den fornyelse, der er sket og skal ske i baglandet til Jessens
Mole op mod bymidten. Her har en ny Havnetrappe skabt en
spektakulær forbindelse til bymidten, der er kommet en ny
busterminal, to Fremtidsfabrikker har skabt iværksætterrammer nær havnen og snart opføres et nyt bolig- og erhvervsbyggeri ved Krøyers Plads.

BYRUMMET – HAVNERUMMET
Byrummet ved Jessens Plads deler sig i to karakteristiske
dele. Syd for Bendixens Fiskehandel har rummet promenadekarakter med udsigt til Frederiksø og Norde Kaj. Her er asfalteret vejareal, promenade i brosten og og en karaktergivende
trærække. Mod syd møder promenaden Frederiksbro og kajen for turfærgen Helge.
Nord for fiskehandlen er byrummet nyindrettet med en midlertidig havnepark og en sortmalet træpromenade med opholdstrapper langs kajkanten. I Prøveparken udspiller der sig
et aktivit liv blandt især børn og unge med skating og andre
streetaktiviteter.
Havnerummet er afgrænset, og domineret af adskillige moler
med bådpladser for lystbåde. Kulturplatformen Bølgen er et
meget anvendt udgangspunkt for ophold og små kulturaktiviteter i denne del af havnen.

JESSENS MOLE

12 Midlertidig havnepark
11 Kontorerhverv i tidligere toldbod
10 Erhverv – Bendixen Fiskehandel
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Havnekontor
Bølgen – kulturpavillon
Busterminalen
Fremtidsfabrikken I – iværksætterhus
Havnetrappen
Nyt boligbyggeri – Krøyers Plads
Kulturpladset – spillested
Fremtidsfabrikken II – iværksætterhus
Helgeskaj – turbådssejlads
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PROMENADEN
Jessens Mole er det tætteste, Svendborg
kommer på den klassiske promenade.
Her kan cykles eller spadseres på langs
mellem træer og mole.

HELGE
Turbåden Helge skaber en direkte
forbindelse mellem Svendborg by
og en række attraktive destinationer langs
Svendborgsund.

PARKEN
Den midlertidige prøvepark med aktivitets
muligheder for små og store har været en
ubetinget succes. Hvordan bliver succes’en
permant eller måske permanent midlertidig?
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NORDRE KAJ MARITIMT KRAFTCENTER
ØSTRE KAJ HAVNEINDUSTRI
Nordre Kaj skifter inden for en kort årrække karakter med opførelsen af SIMAC – et nyt
maritimt uddannelses- og udviklingscenter. DEN BLÅ KANT skal koordineres med projektet
for det nye SIMAC. Langs Østre Kaj vil der forsat være havneindustri.
NORDRE KAJ

ØSTRE KAJ

Nordre Havn, der strækker sig fra Jessens Mole til Hudes
Plads, er anlagt i 1890’erne. Området rummer i dag et antal
mindre havnevirksomheder med mindre lagerbygninger,
værksteder mv. På Nordre Kaj ligger derudover det lille sociale
værested Den Blå Lagune. Nordre Kaj skifter i de kommende
år fuldstændig karakter. Her planlægger Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) i tæt samarbejde med de
maritime erhverv og Svendborg Kommune at skabe et maritimt kraftcenter, der giver nye muligheder for tværgående
samarbejder og synergi mellem by og havn, maritime virksomheder, organisationer, forskningsmiljøer og uddannelse.
Opførelsen af SIMAC på Nordre Kaj åbner samtidig op for at
sammenflette læring om f.eks. maritime og klimatiske forhold med udformningen af byrummene. Koordinering af Den
Blå Kant og SIMAC-byggeriet på Nordre Kaj – med blandt andet udformningen af et læringsrum foran byggeriet på kajen
og udformning af landskabet omkring en fritlagt Kobberbæk
– er beskrevet på side 34.

Østre Havn er anlagt omkring år 1900, og har siden da rummet industrianlæg. Området domineres i dag af korn- og foderstofvirksomheden DLG med de op til 50 meter høje og markante silobygninger. Mod øst ligger på den anden side af
Frihavnen dels produktionsbygninger udlejet til Havnemøllerne, dels den tidligere hovedbygning til Troensegaard, som
i dag er indrettet til kontorerhverv. Øst for Frihavnen skifter
havnen karakter fra industrihavn til rekreativt landskab. Her
ligger Svendborg Roklub, og her starter stiforløbet langs vandet mod Christiansminde Hotel og badeområde. Stien her og
forløbet gennem hele havnen langs DEN BLÅ KANT indgår i
den sydfynske Øhavssti og benyttes flittigt af både cyklende,
gående, vandrende og løbende.

UDFORDRINGER DEN

KULTURARVSMILJØET

•

BLÅ KANT

at udforme DEN BLÅ KANT – havnepromenade
og klimaløsning – ved arealet for det nye SIMAC,
koordinering af to projektkonkurrencer
– se nærmere side 34

•

at etablere forbindelsen DEN BLÅ KANT langs Østre Kaj
– langs havnekanten – og bagom DLG, når adgang
langs kajen ikke er mulig

•

at skabe rekreative muligheder på Hudes Plads

•

at synliggøre og styrke forbindelsen mellem Østre Kaj
og Christiansmindestien videre mod øst

•

at etablere klimasikring, der tilgodeser både industrivirksomhed, det nye SIMAC og det rekreative liv.
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Selve Østre Kaj er i dag en del af DLGs erhvervsområde. Når
der enkelte dage losses eller lastes skibe, er kajen afspærret
af hensyn til ISPS-terrorsikring. Øvrige dage, og især ved høsttid er kajen belastet af tung lastbiltrafik. I sådanne tilfælde
må den rekreative forbindelse langs havnen derfor slå en bue
ind ad Hudesvej og videre mod øst ad Østre Havnevej, hvor
der de senere år er etableret cykelsti i begge vejsider.

Østre Kaj er et vigtigt element i, at Svendborgs havnemiljø
betegnes som Danmarks bedst bevarede industrihavn.

Bærende bevaringsværdier
•

•

•

silopakhusenes store bygningsvolumener ud mod Østre
Kaj danner et karakteristisk billede på den industrialiserede havn
havnefronten på Østre Kaj er organiseret efter en funktionelt betinget byggelinje, der sikrer et ca. 18 meter bredt
ubebygget håndteringsareal på kajen
en række tekniske anlæg, som bidrager til fortællingen
om den industrialiserede havn.

BYRUMMET – HAVNERUMMET
Byrummet langs vandet bærer præg af de industrielle omgivelser med stor skala, lange afstande og en rå, ubearbejdet
karakter. Fra fremspringet ud i havnen ved Hudes Plads til Frihavnen er kajstrækningen et langt lige forløb, asfalteret og
med spor af tidligere jernbaneskinner langs kajen.

NORDRE KAJ, ØSTRE KAJ
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Midlertidig havnepark
Havnebygninger – kan blive
nedrevet som led i SIMAC-projektet
Erhverv – P & S Marineshop
Erhverv – DLG
Erhverv – Havnemøllerne
Erhverv – liberale erhverv
Svendborg Roklub
Christiansmindestien
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DEN STORE SKALA
På Østre Kaj handler det om rå og stor skala.
Silobygningen er ikke bare et markant
fikspunkt i Svendborg Havn, men også
et pejlemærke og en identitetsgiver langt
ud i øhavet.

LÆRINGEN
Flytningen af SIMAC til Nordre Kaj åbner
op for at sammenflette læring om f.eks. maritime
og klimatiske forhold med udformningen af
byrummene – se og lær, mærk og lær,
prøv og lær.

havnens delområder | NORDRE KAJ + ØSTRE KAJ
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LIVET PÅ HAVNEN
Erhvervsliv, fritidsliv, kulturliv,
børneliv, sejlerliv, aktivt liv, seniorliv,
arbejdsliv, fælles liv, stille liv,
idrætsliv, spændende liv,
kærlighedsliv ...
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PLANFORHOLD
UDVIKLINGSPLAN, FORUNDERSØGELSER,

MIDLERTIDIGE AFPRØVNINGER, ANDRE UDVIKLINGSPROJEKTER,
KONKURRENCE OM DET NY SIMAC
25

DEN OVERORDNEDE RAMME

FREMTIDENS HAVN UDVIKLINGSPLAN FOR SVENDBORG HAVN
Udviklingsplanen ”Fremtidens Havn” fra 2014
udstikker de overordnede rammer for fornyelsen
af havneområderne i Svendborg – og for konkurrencen om DEN BLÅ KANT.
Udviklingsplanen fastlægger samtidig en række
bindinger, som konkurrencedeltagene IKKE kan
ændre på – som f.eks. den overordnede areal
anvendelse, trafikstruktur og placering af nyt
byggeri.

Udviklingsplanen ”Fremtidens Havn” er vedtaget af byrådet i
februar 2014 efter en grundig proces med involvering af interessenter og borgere.

VISION
Den overordnede vision er, at ”Svendborg Havn skal være en
åben og bæredygtig bydel med rod i den maritime arv – her
skal arbejdspladser, uddannelser og boliger leve i tæt samspil
med kultur og aktiviteter på vandet”.

STRATEGI FOR ANVENDELSE
Anvendelsen af havnen skal udvikle sig fra overvejende at
rumme transport og industrielle erhverv til at rumme en større blanding af byfunktioner. Det er det generelle princip. Visse
dele af havnen bliver dog fastholdt til særlige funktioner, som
i det enkelte område kan være dominerende. Det kan eksempelvis være maritimt erhverv eller en uddannelsesinstitution.
På Frederiksø vil erhverv fortsat være dominerende i samspil
med kultur. Øens nordøstlige, nordlige og vestlige del fastholdes til maritimt erhverv med et vist omfang af miljøbelastende aktiviteter. Øens sydvestvendte del forbeholdes ikke miljøbelastende erhverv og kulturformål.
På Jessens Mole er det hensigten at opnå en bymæssig karakter. Dette område kommer til at indeholde blandede byfunktioner, som supplerer de eksisterende kontorer, småbutikker
mv. Tanken er, at dette centrale havneområde skal ses som
en videreudvikling af bymidten – her møder byen vandet.

LÆS MERE i Bilag 9
Fremtidens Havn – Udviklingsplan for Svendborg Havn

I området ved Nordre Kaj ændres anvendelsen fundamentalt,
så nye blandede byfunktioner kommer til at spille tæt sammen med et område til etablering af et nyt maritimt kraftcenter, som omfatter SIMAC og maritime erhverv. På Østre Kaj og
områderne omkring Østre Havnevej fortsætter den erhvervsmæssige anvendelse med mulighed for at udbygge området.

STRATEGIER I UDVIKLINGSPLANEN
De vigtigste strategier i udviklingsplanen i forhold til konkurrencen om DEN BLÅ KANT er:

Strategi for byliv og byrum
Udvikling af havnens byrum som rammer for byliv. Fokus på
en sammenhængende havnepromenade, opholdsspladser
langs promenaden og forbindelser mellem byen og vandet.

Strategi for aktiviteter på vandet
Strategi for både traditionelle erhvervshavneaktiviteter og
kulturarvsrelaterede, rekreative og turistmæssige aktiviteter.
Fastlæggelse af overordnet anvendelse af vandarealerne.

Strategi for trafik og parkering
Overordnet strategi for trafik og parkering i havneområdet.

Strategi for maritim kulturarv
Udpegning af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger,
strategi for at synliggøre de historiske fortællinger og udnytte
fortællingerne i havnens fremtidige udvikling.

Strategi for bæredygtighed
Strategi for havnen som fremtidig bæredygtig bydel – med
særlig fokus på udfordringerne med klimatilpasning.

Øvrige strategiområder
Udviklingsplanen indeholder derudover strategier for erhvervsliv, boliger, bystruktur og landskab.
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Udviklingsplan fra 2014:
Fysisk plan. Principskitse.
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Udviklingsplan fra 2014:
Princip for veje og parkering
til nye byggefelter.

Forbindelser langs havnen
Primære fodgængerforbindelser til havnen
Små stier og forløb til havnen
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HVERDAGSHAVNEN
Trafik, parkering, venteområder, kontorer,
kajkanter, bassiner, kraner, vedligeholdelse osv.
Alt skal fungere – morgen og aften, sommer
og vinter – i et byområde, der jo på ingen måde
kun lever med det rekreative.
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FORUNDERSØGELSER

TRAFIK, KAJER, VAND, MILJØ
Udviklingsplanen ”Fremtidens Havn” er i 2017
suppleret af en række tekniske forundersøgelser
som baggrund for projektkonkurrencen.
Forundersøgelserne er samlet i Bilag 15.
Her opsummeres nogle af de vigtigste under
søgelser i forhold til DEN BLÅ KANT.
TRAFIK OG PARKERING
Trafikstrukturen i havneområdet fremgår af kortet på side 27.
Nyborgvej er rygraden i den kørende trafikbetjening, mens
Østre Havnevej og Jessens Mole betjener henholdsvis den
nordlige og vestlige del af havnen.
Trafikken i havneområdet er meget blandet og består både af
trafik for dem, der arbejder på havnen, af vare-, gods- og materialetransport, færgetrafik samt af besøgende til havnen.
Svendborg Kommune har foretaget trafiktællinger på Jessens
Mole og på Østre Havnevej, og der er derudover indsamlet
trafiktal fra færgesselskaberne. Af trafiktallene fra færgeselskaberne fremgår det, at personbiltrafik, bustrafik, motorcyklister og knallerter samt cyklister er årtidsbestemte, mens
lastbiltrafik er nogenlunde konstant over året.

VANDTRAFIK
Vandtrafikken i Svendborg Havn består af færger, skibslast til
Østre Kaj og Frederikskaj, trafik til havnerelaterede erhvervsvirksomheder på Frederiksø samt mange former for lystsejlads. Erhvervshavnen kan besejles af erhvervsskibe i størrelser op til 165 x 20 meter og anvender Østre Havn, der har en
vanddybde på ca. 7 meter. Ved kajlægning er dybgangen 6,4
meter. Der er desuden trafik af skibe, der skal på bedding, serviceres eller repareres på virksomhederne på Frederiksø. Disse skibe har varierende størrelser. Derudover anvendes den
eksisterende flydedok og bedding mod syd jævnligt.
Færgetrafikken består af tre færgeruter. Færgeruten ”Svendborg – Skarø – Drejø” lægger til ved Frederiksbro, mens de to
øvrige færgeruter lægger til syd for Havnepladsen. Ruten
Svendborg – Ærø har ca. 12 afgange i døgnet, Svendborg –
Skarø – Drejø gennemsnitlig 5 afgange i døgnet og Svendborg
– Hjortø gennemsnitlig 2 afgange i døgnet. Fra Helgeskaj udgår veteranskibet M/S Helge med 6 daglige afgange i sommerhalvåret med en rundtur i. Mod syd møder promenaden Frederiksbro og kajen for turfærgen Helge. Skibet anvendes
desuden til chartrede ture.

STØJ
Støjproblematikken i havnerelaterede områder er relevant,
når der ønskes blandede byrum med mange forskellige aktiviteter og funktioner. Der er i havneområdet flere kilder til
støj, såsom færgetrafik, veje, virksomheder mm. Der er udført
en række målinger af de faktiske støjkilder fra alle virksomheder (inklusiv sandblæsning i flydedok, færger og busterminal). Ud fra disse målinger er der udarbejdet støjmodeller for
forskellige tidsrum for hele havneområdet. Der er derudover
lavet en separat støjmodel for støjbelastningen fra vejtrafikken. Støjkortene er fra august 2013 og derfor kun vejledende,
da der løbende sker ændringer på havnen.

KAJKANTER OG MOLER
Der er foretaget en kortlægning af tilstanden af eksisterende
kajanlæg i og omkring Svendborg Havn. Kortlægningen kan
danne udgangspunkt for, hvilke dele af de eksisterende anlæg som bør renoveres i forbindelse med etablering af den
nye klimatilpasningsløsninger og byrum til kanten.

TERROR- OG HAVNESIKRING
To områder i havneområdet er omfattet af det såkaldte ISPSdirektiv, som indebærer sikring af skibstrafikken gennem indhegnede områder. Det drejer sig om hele Østre Kaj og om den
nordøstlige kajstrækning på Frederiksø.

VANDDYBDER OG STRØM
Kortlægningen af havnens vanddybder kan bl.a. bruges i forbindelse med etablering af nye elementer i vandarealerne
(herunder dimensionering af spunsvægge mv.), vurdering af
bølger samt vurdering af muligheder for brugen af bassinerne
og eventuelle behov for uddybning.
Kortlægningen af strømforholdene kan bl.a. bruges i forbindelse med vurdering af påvirkninger på fortøjninger og placering af diverse projektelementer, samt til vurdering af sedimentvandring og eventuelt behov for oprensning i bassinerne.
Strømmålingerne er foretaget i 2016, med målepunkt ved
broen til Frederiksø. Strømmålingerne i målepunktet er foretaget for 6 dybdepunkter og omsat til strømroser for hver af
de 6 målinger.

LÆS MERE i Bilag 15
Forundersøgelse – tekniske forudsætninger
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VIRKER DET?
De midlertidige afprøvninger rummer
mange kvaliteter i sig selv. Og de er samtidig
med til at teste, hvilke aktiviteter
der især skaber liv i havnen.

DET SELVGROEDE
Det selvgroede frem for det styrede
er i god tråd med den sydfynske ånd.
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ERFARINGER FRA

MIDLERTIDIGE AFPRØVNINGER
Liv på havnen er en bærende værdi i udviklingen
af Svendborg Havn. Gennem midlertidig anvendelse afprøves nye idéer og muligheder for liv
på havnen i nogle korte, overskuelige forløb.
De midlertidige afprøvninger er med til at holde
gang i bylivet, gøre havnen endnu mere attraktiv
og afklare, om udviklingen på havnen bevæger
sig i den rigtige retning.

EKSEMPLER PÅ GENNEMFØRTE AKTIVITETER

AFPRØVNING AF MULIGHEDER

Lysfest

Midlertidighed som redskab er kendt som en mulighed, når
forfald skal holdes fra døren, og ny værdi skal tilføres i et område. Svendborg Kommune stiller meget åbne rammer til rådighed med minimal indblanding (som f.eks. overholdelse af
landets love med hensyn til byggeri, brand, levnedsmidler
osv.). Gennem evaluering og opsamling af erfaringer kan de
midlertidige anvendelser være med til, at vi bevæger os frem
mod de langsigtede mål.

Foreninger, frivillige og kulturformidlere tændte levende lys
og skabte lysende og overraskende oplevelser på den mørkeste tid i 2016.

KULTUREN SOM DRIVER

Partnerskaber på Frederiksø – kulturprojekter

Svendborg Kommune arbejder med kulturen som driver for
udviklingen. En tilgang, som i høj grad tager udgangspunkt i
dels omstændighederne i form af et stort omdannelsesbehov
og begrænsede kommunaløkonomiske ressourcer, dels de
stedbundne potentialer i form af en massiv maritim kulturarv
og Svendborgs tradition for et stærkt, selvgroet kulturliv.

Ca. 15 partnerskabsaftaler i 2016 med vidt forskellige partnere
som f.eks. skulpturstøberi, musikstudie, værksted for maritim
arkitektur, spillested, kulturhus og et museum for lystsejlads.

Svendborg Kommune undersøger tre retninger for aktiviteterne på kajer og i de gamle værftsbygninger på Frederiksø.
Overordnet er rammen kultur og erhverv. Herunder ligger
muligheder indenfor kreativ og skabende kultur, outdoor-aktiviteter samt maritime oplevelser. For at vurdere bæredygtigheden af disse retninger lægger byrådet op til, at de sættes
i spil gennem midlertidige afprøvninger.

LÆS MERE
om erfaringerne med de midlertidige aktiviteter
i Bilag 14 Midlertidige afprøvninger.

Den Blå Kant Festival

Festival afholdt af Havneforum i 2016 for at synliggøre DEN
BLÅ KANT som et forløb af rekreative byrum. 10 skilte med
information om havnens historie blev opstillet på havnen.

Leg med på kajen
Kunstnere, foreninger, virksomheder og borgere kan på Frederiksøs vestvendte Udrustningskaj afprøve idéer og projekter i en midlertidig periode. Mange har budt ind med ideer, og
realiseringen er sommeren 2017 i fuld gang.

Navngivningsprojekt på Frederiksø
Genetablering af stedbetegnelser fra værftsperioden med
hjælp fra tidligere værftsarbejdere, etablering af skattejagt,
hvor man kan finde sjove værftsbisse-øgenavne rundt på øen.

Ponton ved Udrustningskaj
Midlertidig ponton til blandt andet kajakroere og sup boardsejlende forankret ved Frederiksøens Udrustningskaj.

Prøvepark – midlertidig havnepark
Midlertidig park med blandt andet skater- og legefaciliteter
på et tidligere godsbaneareal nord for den gamle Toldbod.

Sæt dig på din havn
Byrumsprojekt, hvor børn og unge fra Svendborg sammen
udtænker, designer og producerer forskellige byrumsmøbler
på Frederiksø.

Trafikregulering Jessens Mole
Maling af vejbanen på Jessens Mole i kraftige farver for at undersøge, hvordan det påvirker trafikken.

Trappe mellem Gasværkskaj og bådebro ved Tuxensvej
Bedre forbindelse langs havnen ved etablering af trappe ved
terrænskift mellem Gasværkskaj og bådebroen ved Tuxenvej.

planforhold | MIDLERTIDIGE AFPRØVNINGER

31

SAMSPIL MED ANDRE

UDVIKLINGSPROJEKTER OMKRING HAVNEN
Disponeringen og udformningen af DEN BLÅ KANT
skal sammentænkes med en række andre
aktuelle fornyelsesprojekter omkring havnen.
Det største projekt – etableringen af Det ny SIMAC
på Nordre Kaj – er beskrevet på side 34.
DEN GRØNNE TRÅD
Den Grønne Tråd er et byrumsprojekt afsluttet i 2016, som
skaber sammenhæng fra bymidtens historiske byrum ned
forbi busterminalen og til havnekanten. Projektet er blevet til
i partnerskab mellem Svendborg Kommune og Realdania.
En række byrum i bymidten – Krøyers Have, Ramsherred, Torvet og Møllergade – har fået ny udformning og en helt nyt
trappeanlæg har skabt adgang fra gågaden ned over den 13
meter høje skrænt mellem byen og havnen. Et gennemgående materialevalg i belægningerne skaber helhed og letter orienteringen. Havnetrappen byder på en enestående udsigt
over havnen, har indbyggede opholdsarealer, og er et spektakulært nyt, aktivt byrum for både transit, sociale og kulturelle
aktiviteter, ophold og ikke mindst bevægelse. Tilbage står at
etablere en velfungerende sammenkobling af Den Grønne
Tråd og DEN BLÅ KANT ved Jessens Mole.

LIV I MIN BY
Liv i min By er et områdefornyelsesprojekt, som skal binde
bymidte og havn sammen. Områdefornyelsen består af tre
dele: Renovering og fornyelse af byrummene, aktiviteter og
projekter, der skaber engagement og kvalitet i bylivet samt
bygningsfornyelse af konkrete bygninger i området. Det er arbejdsgrupper med borgere og interessenter, der sætter ord
og handling på projekterne indenfor de overordnede temaer
Bevægelse – Grønt & Blåt – Kultur – Kunst. Det første egentlige
anlægsprojekt realiseres i sommeren 2017. Det drejer sig om
det lille Munkestræde, der forbinder Klosterplads (stationspladsen) med Møllergade (gågaden).

FREMTIDSFABRIK I OG II
Svendborg Kommune har etableret to nye iværksætterhuse
tæt ved havnen. Det første hus er indrettet i 2014 i en tidligere
rutebilstation direkte til Jessens Mole. Huset har særlig fokus
på kreative iværksættere og mikrovirksomheder. Det andet
hus er etableret i en tidligere kvægtorvsbygning i Frederiksgade i 2016. Dette hus henvender sig specielt til iværksættere
og mikrovirksomheder indenfor IT og maritime erhverv.

NYE BOLIGBYGGERIER
Der er udarbejdet lokalplan for et nyt boligbyggeri på Krøyers
Plads mellem Fremtidsfabrikken og Kulturpaladset på Jessens Mole. Projektet omfatter blandet bolig og erhverv med
tilhørende udearealer og parkering. Der er derudover udarbejdet skitser til et bolig- og erhvervsbyggeri på Ribers Plads
(Baagø & Riber-grunden) ved Kullinggade. Projektet er under
forberedelse.

KRØYERS PLADS
Det kommende boligbyggeri er i skala og materialevalg
inspireret af den øvrige arkitektur ved Svendborg Havn.
Illustration: Praksis Arkitekter.
FREMTIDSFABRIK I
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32

planforhold | ANDRE UDVIKLINGSPROJEKTER

HAVNETRAPPEN
Trappeforløbet har skabt ny sammenhæng
mellem bymidte og havn. Nedenfor trappen ses
Fremtidsfabrikken.

FREMTIDSFABRIKKER
Kreative miljøer for kreative mennesker
i to nye iværksætterhuse.

MUNKESTRÆDE
Munkestræde mellem havnen og torvet bliver
fornyet med nye belægninger og nye vægge.
Projektet indgår i Liv i min By.
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ANDEN PROJEKTKONKURRENCE

DET NY SIMAC PÅ NORDRE KAJ
MARITIMT KRAFTCENTER
I udviklingsplanen for Svendborg Havn er der på Nordre Kaj
udlagt et areal til placering af et såkaldt Maritimt Kraftcenter.
SIMAC – Svendborg International Maritime Academy – flytter
ned til havnen og bliver drivkraften i et nyt maritimt center,
der kobler by og havn, maritime virksomheder, organisationer, forskningsmiljøer og uddannelse. Det ny SIMAC bliver en
betydelig brik i udviklingen af ikke bare Svendborg Havn,
men hele Svendborg og Fyn.

HAVNEN SOM LÆRINGSRUM
De offentlige arealer ned mod havnen skal udformes i naturlig forlængelse af SIMACs fysiske læringsrum. Her vil SIMACs
studerende være i aktivitet året rundt (med undtagelse af
sommerferien). SIMAC har i dag ca. 750 studerende og ca. 80
medarbejdere. Bygninger vil åbne sig mod havnen, så kontakt og åbenhed kan etableres, dels ved mulighed for ind- og
udkig gennem glasfacader, og dels via åbninger og trappeforløb, der sikrer adgang for SIMAC’s studerende og erhvervs- og
udviklingsparkens brugere til havnen. Der skal f.eks. være
porte til værksteder og laboratorier samt installationer foran
disse, så arbejds- og undervisningsprocesser kan ske i hele
rummet fra vandet til bygningerne.
Kajarealet og vandet inddrages således som en del af det levende laboratorium for arbejdet med innovative løsninger til
gavn for optimering af skibsdrift og klimaløsninger i havne.
Og offentligheden vil få et indblik i spændende uddannelsesaktiviteter.
Det ny SIMAC og den Maritime Erhvervs- og Udviklingspark
kommer til at tilbyde læring om maritime forhold i en åben
dialog med den omkringliggende havn. Følgende er eksempler på aktiviteter, som kan foregå:
• Transport mellem vandet og værksteder f.eks. af SIMACs
både, når disse skal søsættes, vedligeholdes og repareres
• Flytning af grej (som redningsflåder og -udstyr)
• Maritimt monterings- og projektarbejde

De nærmere rammer for koordinering af
de to projektkonkurrencer fremgår af opgave
beskrivelsen på side 55-56.
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•
•

•

Fortøjning af mindre slæbebåde, havmiljøundersøgelsesskibe, skoleskibe og tilsvarende
Adgang til bådgarage under halvtag med plads til gummibåde og travaljer. Placeringen af bådgarage vil tage højde
for muligheden for at optage og søsætte bådene med
kran
Mulighed for placering af kran til søsætning tæt på kajkant.

PROJEKTKONKURRENCE OM DET NY SIMAC
Til at gennemføre SIMAC er der oprettet en erhvervsdrivende
fond, Svendborg Maritime Uddannelsescenter (SMUC) som
også skal stå for gennemførelse af en kommende projektkonkurrence og byggeriet.
Konkurrencen vil omhandle følgende to delelementer:
• En overordnet udviklingsplan for området (uden for DEN
BLÅ KANT) med placering af det nye SIMAC, Kobberbækkens forløb mm.
• Forslag til udformning af det nye SIMAC.
Det forventes, at konkurrencen vil blive udskrevet i anden
halvdel af 2017.

KOORDINERING AF DE TO KONKURRENCER
Konkurrencen om det nye Simac overlapper på flere områder
konkurrencen om DEN BLÅ KANT.
Der vil for det første være et stort behov for koordinering af
klimatilpasningsløsninger samt udformning af kajarealet i de
to projekter. Det er besluttet, at byggefeltet til SIMAC-byggeriet skal friholde et offentligt byrum/en havnepromenade langs
Nordre Kaj. Udformningen af dette areal skal på den ene side
tilpasses de samlede tanker for DEN BLÅ KANT – og på den
anden side tilpasses den konkrete disponering af SIMAC-
byggeriet, som blandt andet forudsætter en tæt funktionel
sammenhæng mellem bygning og vand. Citat fra konkurrence
programmet for SIMAC: ”Bygningskomplekset udnytter placeringen mellem byhavn og erhvervshavn og inddrager kajpladsen foran bygningskomplekset og det tilstødende vandareal
som læringsrum.”
Der vil derudover være behov for en koordinering af den landskabelige udformning omkring en eventuel frilægning af Kobberbækken og havneparken – specielt i forbindelse med
etablering af en ny pumpestation og en broforbindelse over
bækken.

KLIMAUDFORDRINGER
HØJVANDE OG KRAFTIG REGN
35

KLIMAUDFORDRINGER

HØJVANDE OG KRAFTIG REGN
UDFORDRINGERNE
KLIMAFORANDRINGER

Klimaet forandrer sig, og det betyder, at vi må tilpasse vores
byer og landområder til nye ”vandsituationer”. Svendborg er
ikke indrettet til at kunne håndtere de øgede regnmængder,
vi har i vente, og slet ikke de ekstreme regnmængder, som vi
kommer til opleve oftere end hidtil. Langs kysten vil den gradvist stigende vandstand give store udfordringer på længere
sigt. Store dele af havneområdet er lavtliggende og derfor
særlig udsat.
Vandet er kraftfuldt og kan medføre store ødelæggelser af
både menneskelige, økonomiske, natur- og miljømæssige og
samfundsmæssige værdier. Derfor er det nødvendigt at tage
udfordringen op med at ”tæmme” vandet, så vandet gør så
lidt skade som muligt – og måske endda gør gavn.

Højvandstilpasning af konkurrenceområdet til kote +3,00.
Markeringen viser de to forankringspunkter i terrænet,
hvorimellem der som minimum skal klimatilpasses. Øst og syd
for den markerede linje ligger terrænet højere end kote +3,00.

HØJVANDE / STORMFLOD
Svendborg Havn har oplevet gentagne oversvømmelser fra
havet, og havnen er udpeget som det klart mest udsatte sted
i Svendborg Kommunes Klimatilpasningsplan. Hyppigheden
af oversvømmelser er stor, og de økonomiske konsekvenser
ofte omfattende.
Forundersøgelserne til DEN BLÅ KANT viser, at der har været
ni definerede stormfloder mellem kote +2,00 og +2,50 – i år
1044, 1304, 1320 (to gange), 1691, 1694, 1825, 1872 og senest
i år 2006. De senere år har havnen haft en række højvands
situationer af mere begrænset omfang, men alligevel med
store omkostninger til følge.

HØJVANDSTILPASNING TIL KOTE +3,00
I klimatilpasningsplanen er formuleret ønske om en tilpasning af Svendborg Havn til en såkaldt 100 års hændelse, hvilket er vurderet til at være en sikringskote for højvande på
+3,00 frem til år 2100. Denne kote er fastlagt i kommuneplanen, og er i forundersøgelserne til DEN BLÅ KANT analyseret
og bekræftet af teknisk bygherrerådgiver.
Konkurrenceforslagene til DEN BLÅ KANT skal således løse
højvandstilpasningen til kote +3,00.
Højvandstilpasningen skal omfatte den del af havnen, som
ligger lavere end kote +3,00. Dette omfatter stort set hele
havneområdet inden for en linje, der strækker sig fra Tuxensvej i syd til starten af Christiansmindestien mod øst – se illustration.

LÆS MERE i Bilag 15
Forundersøgelse – tekniske forudsætninger
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STORMFLOD

OVERSVØMMELSE

Forsikringsmæssig definition:
Oversvømmelse med ekstrem høj vandstand,
som indtræffer sjældnere end hvert 20. år.
Fastlægges af Stormrådet.

Den seneste oversvømmelse af
Svendborg Havn i 2017 havde heldigvis et
begrænset omfang. Klimaforandringerne
risikerer i de kommende år at medføre oversvømmelser i betydeligt større omfang.

SKYBRUD
Definition: Mere end 15 mm regn
på mindre end 30 minutter.

klimaudfordringer | HØJVANDE OG KRAFTIG REGN
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Tilpasning til højvande – scenarie 1
Princip for beskyttelse ”langs kanten”
P
Princip: mange små pumper til overfladevand

Tilpasning til højvande – scenarie 2
Princip for beskyttelse ”over vandet”
P Princip: Få større pumper til overfladevand

SCENARIER FOR HØJVANDSTILPASNING

Kombination af løsninger

Der er flere muligheder for, hvordan højvandstilpasningen mellem de to terrænpunkter ved henholdsvis Tuxensvej og Christiansmindestien kan udføres. Løsningerne omfatter f.eks.:

Mulighederne er mange, og kombinationsmulighederne mellem forskellige løsninger store. Projektkonkurrencen handler i vid udstrækning om at finde de mest klimaeffektive svar,
som samtidig lever bedst op til de øvrige visioner for DEN
BLÅ KANT.

•

•
•
•

ydre sluser ved indsejlingerne til havnebassinet, så man
skyder ”genvej” over vandet og sikrer hele eller dele af
havnebassinerne
permanente diger/mure langs havnekanten
mobile diger/mure, der aktiveres, når der er brug for det
mindre områder med permanent terrænhævning eller
byggeri, der i sig selv fungerer som barriere.

Som udgangspunkt vil løsninger baseret på sluser have mindst
konsekvens på land – færrest mulige permanente, fysiske og
visuelle barrierer langs vandkanten – og løsninger med diger
mindst konsekvens på vandet – ingen begrænsninger i sejlads
og frit udsyn over vandfladerne.
Både sluse- og digeløsninger kan udformes som mobile løsninger, som begrænser konsekvenserne på henholdsvis vand
og land. Mobile løsninger er som udgangspunkt dyrere at
etablere og kræver et effektivt beredskab.
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To yderscenarier
Som pædagogisk illustration er på kortene ovenfor vist to
”yderscenarier” imellem hvilke, der kan tænkes mange kombinationer. I det ene yderscenarie ”langs kanten” højvandssikres der langs kajkanterne – både på fastlandet og på Frederiksø. I det andet yderscenarie ”over vandet” højvands
sikres der med sluser uden for havnebassinet. Det er den
mest yderligtgående beskyttelse, som giver den kortest mulige klimatilpasningsstrækning.

Økonomioverslag
Der er udarbejdet meget foreløbige overslag over investeringsomfanget ved de to yderscenarier vist på illustrationerne ovenfor. Overslaget viser, at investeringsomfanget for en
fuld klimasikring af havneområdet ved to scenarier vil være
på omtrent samme niveau.

Tilpasning til kraftig regn
Udsat havneområde ved kraftig regn

KRAFTIG REGN
UDFORDRINGER

Svendborg Kommune har oplevet en række oversvømmelser
i forbindelse med kraftig regn eller deciderede skybrud. Inden
for selve konkurrenceområdet har der gentagne gange været
oversvømmelser på Jessens Mole og Havnepladsen, da terrænet her ligger lavere end kajkanten, og regnvand derfor akkumuleres, indtil det løber ud over kajkanten.
Også uden for konkurrenceområdet giver kraftig regn anledning til oversvømmelser flere steder i byen. Der er vurderet
flere tiltag til at løse disse problemer – enten på overfladerne
eller i rør under jorden. Det er ikke besluttet, hvilket tiltag der
skal etableres, men nogle af dem har relation til DEN BLÅ
KANT i form af skybrudsveje og åbning af vandløb – vandet
skal ledes til havnebassinet gennem DEN BLÅ KANT.

LÆS MERE i Bilag 16
Masterplan for regn- og spildevand

Forventet placering af skybrudsveje
Forventet frilægning af Kobberbækken

BEARBEJDNING AF TERRÆN
Problemerne med vand fra kraftig regn vil som udgangspunkt
lettes, hvis der – i modsætning til forholdene i dag – generelt
sikres et terrænfald mod kajkanten, så regnvandet ledes ud i
havnebassinet. Dette gælder overalt i DEN BLÅ KANT.

PLACERING AF SKYBRUDSVEJE
En anden metode til at komme af med regnvandet fra det
bagvedliggende opland så hurtigt som mulig er etablering af
skybrudsveje, som i styret form leder vandet til havnebassinet. Skybrudsvejene kan etableres ved frilægning af vandløb
(Kobberbækken) eller ved udformning af særlige traceer i terrænnet eller på veje.
Der er planlagt to skybrudsveje ved Jessens Mole, den ene
løber ned gennem Frederiksgade og den anden mellem Jessens Mole nr. 9 og 11. Se kortet ovenfor. Skybrudsvejene krydser DEN BLÅ KANT på vej mod havnebassinet, og udformningen af byrummet skal tage hensyn til dette i form af
terrænregulering, åbning af kajkanten eller lignende. Der vil
både være mulighed for byrumsløsninger, hvor vandet flyder
bredt ud over kajområdet, og løsninger, som mere præcist
styrer vandet.

klimaudfordringer | HØJVANDE OG KRAFTIG REGN
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Oversvømmelse ved havnekontoret 2016

FRILÆGNING AF KOBBERBÆKKEN

SAMMENHÆNGENDE SCENARIER

Der er i udviklingsplanen Fremtidens Havn foreslået en frilægning af Kobberbækken, som løber fra nord ned til havnen,
og som i dag er rørlagt. Åbningen kan dels etablere en effektiv
skybrudsvej gennem terrænnet, dels skabe ny natur og rekreative værdier ved havnen og omkring det kommende SIMAC.

Der er en snæver sammenhæng mellem håndteringen af højvandsproblemerne og problemerne med kraftig regn. Håndteringen af recipienternes vand og byens regnvand afhænger
således af, hvordan man beskytter sig mod højvande.

Det åbne vandløb vil kunne føre større mængder vand fra oplandet ned til havnebassinet og begrænse oversvømmelser i
baglandet til DEN BLÅ KANT. I udviklingsplanen for Svendborg
Havn er der skitseret et tracé, som vist på kortet side 27.
Linjeføringen ved en eventuel frilægning af Kobberbækken vil
blive fastlagt efter gennemførelse af den samtidige projektkonkurrence om helhedsplan og byggeri på SIMAC-grunden.
Der vil derefter skulle ske en koordinering af de to konkurrenceforslag, som også beskrevet på side 55.

NY PUMPESTATION TIL SPILDEVAND
Forsyningsselskabet Vand og Affald har udarbejdet en masterplan for håndtering af regn- og spildevand. Ud over en
frilægning af Kobberbækken opererer planen også med placering af en ny pumpestation i området ved den nuværende
Prøvepark nord for Jessens Mole.
Det er en del af konkurrencen om DEN BLÅ KANT at placere et
byggefelt til denne pumpestation, så den både fungerer optimalt i forhold til regnvandshåndteringen og indgår bedst muligt i de rekreative sammenhænge.

Hvis det vælges at beskytte sig mod højvande efter princippet
i scenariet ”langs kanten”, hvor der etableres indre højvandsværn langs kajkanterne, skal vand fra vandløb og regnvand
fra overfladearealer pumpes ud i havnebassinet flere steder.
De mange pumper er principielt markeret på kortet side 38.
Ved princippet ”langs kanten” skal også Dronningebækken
og urban afstrømning i bækken pumpes ud i havnebassinet,
hvilket kan sammentænkes med en hovedpumpestation for
spildevand, så de to pumpefunktioner kan dele bygværk og
strøm.
Hvis det vælges at beskytte sig mod højvande efter princippet
i scenariet ”over vandet”, hvor der etableres ydre sluser og
højvandsværn, vil recipienterne og kloakkerne under kraftig
regn kunne udlede regn- og spildevand til havnebassinet ved
gravitation uden pumper. Havnen kommer således til at fungere som et vandmagasin med et areal op til 87.000 m2. Vandmagasinet kan suppleres med pumpning ud i Svendborgsund
indtil højvandet er væk, og sluserne kan åbnes igen. I takt
med den forventede fremtidige havvandstigning vil magasineringsvolumenet i havnen blive mindre og behovet for
pumpning ud i sundet større.
Det er således afgørende for konkurrencedeltagerne at være
bevidst om, hvad valget af højvandssikring betyder for håndteringen af overfladevand og situationer med kraftig regn.
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”

Svendborg Havn skal være en åben og
bæredygtig bydel med rod i den maritime arv
– her skal arbejdspladser, uddannelser og boliger
leve i tæt samspil med kultur
og aktiviteter på vandet.

DEN BLÅ KANT

VISION
41

VISION DEN BLÅ KANT

FREMTIDSSIKREDE RAMMER
OM BYLIV OG HAVNEAKTIVITETER

”

Den Blå Kant skal
skabe en sammenhængende
stiforbindelse gennem havnen

”
”

”

Den Blå Kant skal
styrke sammenhængen
mellem havnen og bymidten

Den Blå Kant skal
understøtte sjælen i Svendborg Havn:
den maritime kulturarv og det levende
og aktive byområde

Den Blå Kant skal
fremtidssikre havneområdet i forhold til både
højvande/stormflod og regnvand/skybrud

”

Den Blå Kant skal
være hele byens friareal ved vandet
med fri og lige adgang for alle
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”

Den Blå Kant skal
have byrum i høj kvalitet, som ramme
om meget forskellige aktiviteter

”

”

Den Blå Kant skal
styrke udvikling, læring
og innovation i havneområdet

Den Blå Kant skal
understøtte forskelligheden
i havnens delområder

”

Den Blå Kant skal
styrke Svendborgs særlige position
som idrætsby og ramme om outdoor-aktiviteter
vision | DEN BLÅ KANT
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HAVNEFORUM
I Havneforum samles synspunkter fra
de mange brugere, virksomheder,
foreninger og andre aktører i og omkring
Svendborg Havn.
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INSPIRATION

IDEER FRA HAVNENS BRUGERE
AKTØRER OG INTERESSENTER
LØBENDE DIALOG OM HAVNENS UDVIKLING
Havnen er hjerteblod for mange svendborgensere. Byens borgere og havnens brugere og interessenter har således allerede været tæt involverede i den udviklingsplan for havnen,
som er rammen om DEN BLÅ KANT. Interessentinddragelsen i
forbindelse med DEN BLÅ KANT lægger sig i forlængelse af
dette arbejde og bygger videre på relevante erfaringer, viden
og samarbejdsrelationer.

HAVNEFORUM
DEN BLÅ KANT har også været i fokus for et særligt nedsat
Havneforum. Svendborg Kommune ønsker størst mulig opbakning og lokal forankring af udviklingen af havnen. Derfor
er samarbejde og ikke mindst samskabelse centrale begreber
for udviklingsprocessen. Svendborg Kommune har derfor
nedsat et Havneforum, som mødes regelmæssigt og har gennemførelsen af konkrete udviklingsprojekter øverst på dagsordenen. Havneforum er sammensat af ca. 20 personer, som
med deres forskellige baggrund fra erhverv, foreninger og
andre interesser giver en bred indfaldsvinkel til det fælles
mål: at bidrage aktivt til realisering af Udviklingsplanen.
Havneforum har eksisteret siden sommeren 2015 som rådgivende organ for kommunen. De har arbejdet med midlertidige aktiviteter på havnen og er med til at kvalificere små og
store beslutninger for, hvilken retning udviklingen skal tage.
Havneforum har derudover arbejdet med at synliggøre DEN
BLÅ KANT som et sammenhængende forløb af stier og byrum

havnen rundt – bl.a. i form af afholdelsen af BLÅ KANT festival. Havneforum giver også input til konkurrenceprogrammet
for DEN BLÅ KANT.

KONKRET DIALOGPROCES OM DEN BLÅ KANT
Til at kickstarte udviklingen af DEN BLÅ KANT inviterede
Svendborg Kommune byens borgere, foreninger, fritidsbrugere og virksomheder på havnen til en række indledende dialogmøder og workshops i februar og marts 2017. Der blev afholdt særskilte møder for fritidsbrugere, unge og havnens
virksomheder. Der blev derudover afholdt et åbent dialogmøde, så alle interesserede borgere kunne komme med deres input til projektet. Her var også Havneforum repræsenteret. I den fulde proces deltog i alt ca. 250 borgere.
Til alle møder og workshops gav Svendborg Kommune indledningsvist en status på havnens udvikling og præsenterede
visionen for DEN BLÅ KANT. Til inspiration blev der vist eksempler på, hvordan man har skabt spændende byrum og bylivsaktiviteter i andre havne og kystområder i Danmark og udlandet. Efterfølgende arbejdede deltagerne i grupper faciliteret
af en moderator med forskellige øvelser og spørgsmål om
havnens styrker, den daglige brug af havnens arealer og de
barrierer, deltagerne oplever i forbindelse med brug af havnen. Med afsæt i denne dialog blev der udviklet idéer til fremtidige aktiviteter og initiativer på DEN BLÅ KANT af både fysisk, organisatorisk og procesmæssig karakter.

IDÉKATALOG FRA BORGERE OG HAVNENS BRUGERE
De følgende sider indeholder en opsummering af input og
idéer fra alle dialogmøder og workshops. Den fulde opsamling af dialogprocessen fremgår af Bilag 13. Dialog- og inddragelsesproces – idékatalog.

ALLE HAR EN MENING OM HAVNEN

BRAINSTORM

Der er en lang og god tradition for levende debat
om udviklingen af Svendborg Havn. Havneområdet
er ramme om mange brugere og interessenter,
og havnen er hjerteblod for mange svendborgensere.

Idekataloget på de følgende sider skal ses
som en uredigeret brainstorm af ideer fra
havnens brugere – stort og småt – realistisk og
mindre realistisk.

inspiration | IDEER FRA HAVNENS BRUGERE
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IDEER TIL ORGANISERING, PROCES OG SAMARBEJDE
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Maritimt samarbejde på allerhøjeste niveau
Samarbejde og mere dialog mellem havnens foreninger og fritidsbrugere
Nye sammenhænge mellem det maritime og kulturen
Multifunktionelle faciliteter og flere typer brugere af de enkelte områder fordelt
over døgnet
Undgå anlæg overalt og afsæt områder til midlertidig udvikling og afprøvning
af aktiviteter
Involver borgerne aktivt i små overskuelige projekter
Tænk i en zoneinddeling af kajkanten med specifikke interesser
Etablér en taskforce ”hvad virker i dag”
Etablér DEN BLÅ KANT-forening til at planlægge aktiviteter og en årskalender
Fælles markedsføring af tilbud og oplevelser i DEN BLÅ KANT
En fælles fortælling om DEN BLÅ KANT og udbredelse af kendskabet til havnen
Lav tests, udviklingsprojekter og videndeling i forbindelse med SIMAC
Lad havnens æstetik være udgangspunkt for designet af nybyggeri.

IDEER TIL OVERNATNING
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Primitive overnatningsmuligheder
på Frederiksø, f.eks. til kano- og kajakroere
Shelters på vand
Frokostshelter og grillplads ved Tuxensvej
Teltpladser
Boliger til byferie
Vandrerhjem på vand
Havnehytter
Husbåde på udvalgte kajpladser
Hotel på vand
Kollegie- og studieboliger.

IDEER TIL KULTUR OG EVENTS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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“Kultursatelitter” på havnen, f.eks. nye institutioner, ungdomsskole m.fl.
Bibliotek koblet med ventesal for bus og tog
Vandeksperimentarium
Kulturelt internationalt vartegn yderst på Frederiksø á la Operahuset i Sydney,
der kan ses fra byen og vandsiden
Omdannelse af Toldboden til en udstillingsbygning
Søfartsmuseum
Messecenter til teater, søfart, madevents m.m. på Frederiksø eller på Silo-grunden
Amfiteater
Open air-arrangementer
Små huse, som borgere og foreninger kan låne til at skabe byliv
Kulturcrawl
Koncerter
Udstillinger
Selskabslokale
Organisk formsprog i nybyggeri ud mod vandet
Plads til amatørkunstnere
Større scene til optræden og performances
Lille scene på sydspidsen på Frederiksø
Uformelle byrum til uformelle performances og aktiviteter, hvor publikum
og forbipasserende kan deltage
Jessens Mole kan bruges til større arrangementer
Kunstfestivalen Sculpture by the Sea
“Book en bystrand” - små strande, evt. på Frederiksø, der kan bookes af borgere,
f.eks. til børnefødselsdage, grillaftener, koncerter eller dans
BLÅ KANT Festival, hvor foreningerne skaber liv og viser, hvad de kan
Åbent street-fishing arrangement, evt. i samarbejde med Naturskolen.

IDEER TIL OPHOLDSSTEDER OG BYRUMSUDSTYR
+
+
+
+
+
+

IDEER TIL FORMIDLING OG INFORMATION
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Infocenter eller mindre infosteder på havnen
Informations- og kalendersøjler
DEN BLÅ KANT’s kulturkalender
DEN BLÅ KANT app
Augmented reality om havnens historie og udvikling
Erhvervsskib, der tilbyder guidede ture og formidling af
værfternes og øhavets historie
Model over DEN BLÅ KANT
Travel Slow-indsats (jf. Svendborg Cittaslow),
hvor man rejser med skib, cykel og vandcykel
Skiltning af den historiske fortælling
”Liv i min by”-tavler med historiske fortællinger
Udsmykning på Fremtidsfabrikkens facader
Havnevandringer i DEN BLÅ KANT
Offentlige udsigtspunkter, ligesom tagterrassen oven
på Fremtidsfabrikken
Festival eller lysfest, der formidler kvaliteter
ved koblingen af erhverv og kultur.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Helhedstænkning i byrumsudstyr og design
Sammenhængende lyssætning af DEN BLÅ KANT,
f.eks. et blåt lysbånd, som kan ses fra havet
Hyggelig belysning
Toiletter
Borde og bænke
Skab sikkerhed med f.eks. stiger, så man let kan komme
op af vandet
Vedligeholdelse og rengøring af det offentlige rum
Grønne oaser og offentlige rum med læ og sol
Solrige pladser
Steder med skygge på varme dage
Park med træer og græs til picnic og sammenkomster
Overdækkede opholdssteder
Opholdsarealer på vand
Nedsænkede terrasser til vandet
Områder med sand
Liggestole
Familiearealer
Udsigtsplatform ved Tuxsensvej
Udkigstårn og offentlig adgang i siloerne
Aktivering af det grønne areal nord for Prøveparken
Kanal fra byen og ned i havnen
Frilægning af Kobberbækken med nye rekreative muligheder
(under SIMAC)
Ændring af Frihavnen til en rekreativ ”midtvejsstation”
mellem Christiansminde og Inderhavnen.
Det er vigtigt at indtænke de udsatte borgere i det
kommende arbejde på havnen.

IDEER TIL FORPLEJNING
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Skibsrestaurant
Selskabsskib – omdannelse af færge til mødeog selskabslokale i samarbejde med byens restauranter
og spillesteder
Handels- og caféboder
Ishuse
Pølsevogne
Kaffevogne
Madboder (gør det nemt uden lange ansøgningsprocedurer)
Flydende restaurant i havnebassinet
Madmarked og street food
Det kulinariske Sydfyn i en hal på Frederiksø
Caféer og restauranter, f.eks. midlertidige sæsonspisesteder
Markedsplads (rundbuehaller), der faciliteres af et markedsråd
Café på Frederiksø
Let og billig mad.

inspiration | IDEER FRA HAVNENS BRUGERE

47

IDEER TIL UNGE
+

+
+
+

Fælleshus for unge med havnebad, fælles opholds- og aktivitetsrum, skaterområde på taget, oplevelsesrum under vandet, en
anlægsbro, natur- og teknikundervisning samt ungdomsskole, f.eks.
på Frederiksø drevet af unge i samarbejde med frivillige, skoler og
kommunen
Åbent musikhus, hvor unge og musikere kan have jamsessions,
booke en scene og leje instrumenter
Fælles samlingssted til unge - også om vinteren
Bæredygtig studiecafé for alle studerende med lokale råvarer fra
det kulinariske Sydfyn og scene drevet af unge, f.eks. i det nye
SIMAC.

IDEER TIL MARITIME TURE OG UNDERVISNING
+
+
+
+
+

IDEER TIL STEDER TIL SPORT OG LEG
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Skøjtebane
Legeplads med gynger, klatring, trampolin og hoppeborg
Udendørs fitness- og træningsstationer på kajen kobles
evt. med legepladser, så voksne og børn kan være sammen,
f.eks. ved Prøveparken
Parkourbane
Permanent skaterbane i beton med mulighed for ophold
og siddepladser
Bane til rulleskøjter, BMX og løbehjul
Skateboard-venlige byrum
Aktivitetsareal til petanque, skak, dam m.m.
Beachbasketball
Trampolin i Prøveparken
Drageflyvning
Rappelling og klatrevægge på Silo-tårnet
By- og streetidræt af alle slags
Outdoor- og adventureaktiviteter
Multifunktionelle byrum
Mindre arealer til specifikke aktiviteter,
f.eks.jonglering og akrobatik
Svævebane over ”Danmarks Venedig” fra den nordlige bydel
til havnen
Vandsti med elementer i vandet, man kan gå på.
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+
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+

Havnesafari og guidede ture til vands, “kurs mod fjerne
kyster” – åben prøvesejlads i havkajak, optimistjolle m.m.
Udlejningskanoer, kajakker, robåde og paddle boards til
dagsudflugter, f.eks. på Frederiksø
Flydepontoner til “parkering” af kajakker og joller,
f.eks. på Frederiksø
“Verdensomsejling” under Frederiksø
Undervandsbåd eller oplevelsesrum under vand til
undervisning om livet under vand
Undervisningslokaler på Ramblaen
Målestationer med udstyr til undervisning og offentlig brug
Følebassiner med fisk til børn
Krabbevæddeløb og krabbefangst
Børnesikkert vandlegeområde til mindre børn
Åbne værksteder med undervisning og formidling
Innovation og undervisning om klimatilpasning, evt. en
udstilling.

IDEER TIL SEJLADS OG MARITIME ERHVERV
+
+
+
+
+
+
+
+

IDEER TIL VANDAKTIVITETER OG MARITIME AKTIVITETER
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Adgang til vandfladen og flere aktiviteter ude i vandet
Tænk vandskab i stedet for landskab
Lovlig badning og “blåt flag” i DEN BLÅ KANT
Havnebad med sauna og vinterbadning (evt. ved SIMAC, Bølgen,
Frederiksø eller Mudderhullet)
Bademuligheder på Frederiksø
Genopførelse af badeanstalt ved Tuxensvej
Mere strand
Flydende sauna
Sted til nudister
Flydeponton til udspring og rutchebane
Vandlegeplads
Mobilt havneinventar
Offentlig grejbank på Frederiksø med udstyr til vandsportsaktiviteter, f.eks. kajak, fiskeri m.m.
Street-fishing
Fiskeplatforme til lystfiskere, evt. med grillpladser, affaldsspande
og låne-fiskestænger
Klatrevæg ude i vandet, evt. kombineret med havnebad
Fælles vandsportscenter for foreninger på Frederiksø
Små mobile klubhuse
Water Ball i havnen.

+
+
+
+
+

Bedre toilet- og badefaciliteter i Lystbådehavnen
Småskibsbroer
Plads til krydstogtskibe
Store bådpladser på Frederiksø
Flere lystbådepladser
Tankstationer til både
Markering af passage på stranden foran kajakklubben til klargøring
af kajakker og nedsætning i vandet
Støt de nuværende maritime aktiviteter, f.eks. Maritimt Center,
sejlskibsbroen, sejlklubbernes aktiviteter, Classic Regatta, museet,
de små bådelaug, udvikling af den Maritime Rambla og DEN BLÅ
KANT-festival
Små maritime værksteder
Flere maritime butikker
Udvidet værftsaktivitet
Mulighed for servicevirksomheder tæt ved rekreative områder
En forbindelse langs vandet fra Den Runde Lystbådehavn til Det
Gule Pakhus.

IDEER TIL FORBINDELSER, TILGÆNGELIGHED OG PARKERING
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Sammenhængende promenade i hele DEN BLÅ KANT
Blå malet sti langs hele DEN BLÅ KANT, der indeholder lys
og forbinder de attraktive steder langs vandet med trænings
stationer, grejbanke, toiletter og grønne opholdsrum undervejs
Den Blå Sti-Pokémon
Synliggørelse af stræderne på tværs af DEN BLÅ KANT
Sammenhængende cykelsti
Sti med belægning til rulleskøjter hele vejen langs DEN BLÅ KANT
Stier til kørestolsbrugere og rollatorer
Opgrader stien til Christiansminde
Forbind den runde lystbådehavn med Tåsinge
Kanalbro og forbindelse over Mudderhullet
Broforbindelse fra Frederiksø til Christiansmindestiens begyndelse
Flyt Sundfærgen Helge om til Høje Stene færgen
Parkeringsskib
Parkeringspladser
God trafikafvikling
Mere færgefart og øhop
Renovering af belægning på udrustningskajen samt slutbelægning
på ny p-plads på Frederiksø
Fjern broen til Frederiksø
Reetabler Frederiksøbroen som gang- og cykelbro og som ny
sejlerindgang til Svendborg Havn
Broforbindelse for tung trafik fra Hudes Plads til Frederiksø.
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OPGAVE

DEN BLÅ KANT SVENDBORG HAVN
Deltagerne skal udarbejde et samlet forslag til
byrum, havneliv og klimatilpasning i Svendborg
Havn. Forslaget skal underbygge Svendborg
Kommunes vision for havneområdet og for
DEN BLÅ KANT og skal i forskellig skala og
i forskellige temaer vise en samlet, integreret
løsning på byrums- og klimaudfordringerne
i Svendborg Havn.
Konkurrenceforslagene til DEN BLÅ KANT skal rumme fem
hovedelementer:

1•

En SAMLET PLAN for byrum, havneliv
og klimatilpasning i Svendborg Havn

2•

Detailudformning af udvalgte DELUDSNIT

3•

Byrum – generelle DESIGNPRINCIPPER
for udformning af by- og havnerum

4

Klimatilpasning – TEKNISKE

5•

Beskrivelse af ETAPER / ØKONOMI
Første etape – afgrænsning, beskrivelse og budget.

LØSNINGER

KONKURRENCEOMRÅDET
Konkurrenceområdet for DEN BLÅ KANT omfatter:
• et område for byrumsbearbejdning og klimatilpasning
i forhold til kraftig regn
• et område med klimatilpasning i forhold til højvande.
Konkurrenceområdet er vist på kortet side 52.

Afgrænsning til SIMAC-projektet
Ved Nordre Kaj skal der ske en koordinering mellem konkurrenceområdet for DEN BLÅ KANT og konkurrenceområdet for
SIMAC-projektet – se side 34. DEN BLÅ KANT indeholder som
udgangspunkt en zone langs hele Nordre Kaj på minimum 12
meter fra kajkanten.

KONKURRENCENS TO FASER
Hovedfokus i konkurrencens fase 1 – projektkonkurrencen –
er på forslag til en samlet plan, udvalgte deludsnit samt strategi for etapevis realisering med et overslagsbudget for både
den samlede løsning og den første etape.
I konkurrencens fase 2 – udbud med forhandling – kvalificerer
deltagerne i fase 2 forslaget fra fase 1 og supplerer med generelle designprincipper for byrum, tekniske beskrivelser af
klimatilpasningsløsninger, samt en mere præcis økonomi for
den første etape.

Opgaveformuleringen for de fem hovedelementer er nærmere
beskrevet på de følgende sider.

Konkurrenceområdet
Byrum og havneliv
Klimatilpasning (højvandstilpasning) og havneliv

opgave | OVERBLIK

53

FASE 1

PROJEKTKONKURRENCE

1

Byrum

Klimatilpasning
Beskrivelse af model for tilpasning til højvande og kraftig regn
Placering af byggefelt til pumpestation til spildevand

Indarbejdelse af temaer
Havnens kulturarv, koblingen mellem havn og by,
trafik, rekreative faciliteter, social bæredygtighed,
idræt og bevægelse, placering af et havnebad

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

DELUDSNIT

A. Havnepladsen – Frederiksø
Udformning af rammer for byliv og havneliv
Detailudformning af byrum

B. Jessens Mole – Havneparken – SIMAC
Udformning af rammer for byliv og havneliv
Detailudformning af byrum
Koordinering med SIMAC-konkurrencen

C. Supplerende deludsnit

X

Udpeges af udskriver inden igangsætning af fase 2
Udformning af seks udvalgte tværsnit

3

UDBUD MED FORHANDLING

SAMLET PLAN
Sammenhængende gang- og cykelforbindelse
Hoveddisponering af byrum i alle delområderne

2

FASE 2

X

Byrum – DESIGNPRINCIPPER

X

Generelle designprincipper for byrumsudformning

4

Klimatilpasning – TEKNISKE

5

ETAPER / ØKONOMI

LØSNINGER

X
X

Højvande/stormflod – tekniske løsninger, økonomi
Regnvand/skybrud – tekniske løsninger, økonomi

Strategi for realisering i etaper
Første etape – beskrivelse, økonomi
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SAMLET PLAN DEN BLÅ KANT
Deltagerne skal udforme en samlet plan for
byrum og klimatilpasning i Den Blå Kant.
Planen skal sammenfatte en række temaer af
særlig betydning for Svendborg Havn og for livet
på havnen i de enkelte delområder.
Planen skal være overordnet og dermed robust
og fleksibel for etapevis realisering over tid.

SAMLET PLAN

SAMMENHÆNGENDE GANG- OG CYKELFORBINDELSE
DELTAGERNE SKAL komme med forslag til etablering af en
sammenhængende gang- og cykelforbindelse langs hele havnefronten fra Den Runde Lystbådehavn i syd – omkring Frederiksø – og til Christiansmindestien i nord. Den sammenhængende gang- og cykelforbindelse langs havnen er en kerne i
hele visionen for DEN BLÅ KANT.
Forbindelsen skal etableres langs eller i nærheden af selve
kajkanten. Der skal ofres særlig opmærksomhed på kritiske
punkter som f.eks. trafikale krydsninger, overgange fra et delområde til et andet, fra en stitype til en anden osv.
Ved Træskibshavnen skal etableres en ny forbindelse fra Gasværkshavnen til Havnepladsen. Forbindelsen kan etableres
som broforbindelse langs vandet eller som forbindelse rundt
om bassinet gennem Baagø & Riber. En evt. broforbindelse
over indsejlingen til Træskibshavnen kan etableres som en ren
fodgængerforbindelse, hvor cyklister henvises til Kullinggade.
Ved Østre Kaj skal både anvises forslag til forbindelse langs
kajkanten – og ”bagom” ad Hudesvej og Østre Havnevej, når
kajkanten er optaget af erhvervsformål.
Udformningen af stiforbindelsen skal afspejle den meget forskellige karakter i de enkelte delområder. Dette illustreres
med udvalgte tværsnit, samt gennem udformningen af udvalgte deludsnit (se side 61).
DELTAGERNE SKAL beskrive, hvordan stiforbindelsen i DEN
BLÅ KANT hænger sammen med landskabet omkring Svendborg, herunder specielt Øhavsstien, se kort side 6.

BYRUM OG HAVNERUM I DE ENKELTE DELOMRÅDER
DEN BLÅ KANT løber gennem seks delområder fra sydvest til
nordøst: Havnen Syd, Havnepladsen, Frederiksø, Jessens
Mole, Nordre Kaj og Østre Kaj. Delområderne har meget forskellig karakter alt efter funktioner og maritim historisk baggrund. Denne store variation er en del af havnens attraktion
og kvalitet, og skal afspejles både i den overordnede disponering af DEN BLÅ KANT – og i den konkrete udformning af de
enkelte byrum og havnerum.
DELTAGERNE SKAL komme med forslag til en overordnet anvendelse og disponering af byrum og havnerum i de forskellige dele af DEN BLÅ KANT. Rummene skal indrettes som fleksible rammer for mange forskellige brugere og aktiviteter.
Bearbejdningen skal tilgodese havnens erhvervsaktiviteter
ved f.eks. i sådanne områder at arbejde med punktvise løsninger, der ikke optager hele kajstrækninger.
DELTAGERNE SKAL supplere forslaget til hoveddisponering af
by- og havnerummene med en beskrivelse af et arkitektonisk
hovedgreb i udfomningen af DEN BLÅ KANT. Hovedgrebet
skal balancere behovet for at opleve en sammenhæng og fælles identitet i havneområdet med visionen om et ”broget”
havneområde med vægt på delområdernes forskellighed og
en ”levende uorden”. Hovedgrebet kan således i princippet
være en bevidst ikke-helhed med fravær af gennemgående
materialeanvendelse, designudtryk, mv. Se også siderne 6264 om generelle designprincipper.

KOORDINERING MED DET NY SIMAC
Efter at BLÅ KANT-konkurrencen er afsluttet, skal der ske en
koordinering og bearbejdning af resultatet i sammenhæng
med den parallelle projektkonkurrence om Det ny SIMAC. I
konkurrenceprogrammet for Det ny SIMAC vil der i forhold til
Nordre Kaj være vilkår om:
• At der langs kajkanten friholdes et minimum 12 meter
bredt offentligt tilgængeligt areal, som dog kan overbygges partielt.
• At dette areal samt arealet fra 12-18 meter fra kajkanten
er vanskeligt at bebygge, idet der med 3 meters mellemrum ligger kajankre, og at der i ca. 18 meters afstand fra
kajen ligger en kloak-trykledning.
• At deltagerne skal foreslå et tracé for en frilægning af
Kobberbækken med udløb gennem Nordre Kaj.
DELTAGERNE SKAL ved Nordre Kaj komme med forslag til en
skitsemæssig disponering af havnepromenaden. Gennem
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tværsnit og principper skal der fremstilles en løsning som –
ud fra de nævnte begrænsninger – beskriver byrummet, Kobberbækkens udløb, kajens profil og en eventuel klimatilpasning. Disponeringen skal kunne rumme et pædagogisk
læringsrum mellem SIMAC og kajkanten. Der skal herunder
sikres fri passage for mindre både mellem SIMAC, kran på kajkant og vandet.
DELTAGERNE SKAL skal sikre, at Kobberbækkens udløb kan
placeres et vilkårligt sted på Nordre Kaj. Vandløbet skal udføres
med et dobbeltprofil, så vandføring kan håndteres i et bundløb, der fungerer som faunapassage for fisk. Vandløbet skal
udføres med et jævnt fald på 3,5 promille mod havnen og udløb i kote -0,5 m (DVR). Dobbeltprofilet skal være robust overfor ekstremregn med et tværsnitsareal på minimum 3,5 m2.

STRATEGI FOR KLIMATILPASNING
Konkurrenceområde helhedsplan SIMAC.
Fra konkurrenceprogrammet til SIMAC-konkurrencen.

Vejledende illustration af eventuel frilægning af Kobberbækken.
Fra udviklingsplanen Fremtidens Havn.

Forudsætningerne for valg af overordnet klimatilpasningsstrategi er beskrevet på side 36-40 og i Bilag 15 Forundersøgelser – Tekniske forudsætninger.
Konkurrenceforslagene skal komme med forslag til en højvandsbeskyttelse af konkurrenceområdet til kote +3,00 –
kotesystem DVR90. Beskyttelsen skal have en udstrækning,
så det beskytter hele området i et ubrudt forløb fra terrænet
ved Tuxensvej syd for havnen til terrænet ved Christiansmindestien ved roklubben øst for havnen, se kort side 52.
Der er en snæver sammenhæng mellem den overordnede
løsning på klimaudfordringerne og udformningen af byrum
og havnerum i de enkelte delområder i havnen. Udformningen af specielt den nordlige del af havnen afhænger helt af,
hvilke modeller for klimatilpasning som vælges.
DELTAGERNE SKAL give bud på en sammenhængende model
for klimatilpasning i forhold til både højvande og kraftig regn.
Deltagerne skal beskrive fordele og ulemper (cost benefit)
ved den valgte model i forhold til andre løsninger. Det skal
fremgå, hvilke kriterier der er anvendt for valg og fravalg.
DELTAGERNE SKAL som minimum beskrive den valgte klimatilpasningsstrategi i forhold til:
• robusthed overfor klimapåvirkningerne – effektivitet
• muligheden for optimal byrumsudformning, herunder fri,
lige og uhindret adgang til vandet samt integration af tekniske løsninger i den generelle byrumsudformning
• muligheden for ugenerede erhvervsaktiviteter
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•
•
•

robusthed overfor etapevis realisering
sammenhæng med lokal know-how og udvikling
økonomisk realiserbarhed og tidshorisont.

Deltagernes overordnede model for klimatilpasning suppleres af deltagernes udformning af udvalgte deludsnit (se side
61) samt af deltagernes nærmere beskrivelse af de tekniske
løsninger (se side 66-67).

Placering af pumpestation til spildevand
På grund af nedslidning af den nuværende pumpestation og
som led i den fremtidige klimatilpasning skal forsyningsselskabet Vand og Affald placere en ny 200 m2 stor pumpestation i området ved den nuværende Prøvepark. Se muligheder
for placering af byggefelt i illustationen her på siden, og se nærmere om pumpestationen i Bilag 18 Scenarier for ny pumpestation på Svendborg Havn.
Placering af byggefelt for pumpestation til spildevand
DELTAGERNE SKAL komme med forslag til placering af et byggefelt for pumpestationen. Der skal redegøres for samspillet
mellem pumpestationen og de rekreative områder samt for
aktivitetsmulighederne omkring pumpestationen.
DELTAGERNE BØR blandt andet overveje:
• Muligheden for at sammentænke det tekniske anlæg
med faciliteter for bevægelse/idræt.
• Muligheden for at inddrage anlæggets læringsmæssige
dimensioner i forhold til f.eks. vand, miljø og klima.

SÆRLIGE TEMAER
HAVNENS KULTURARV

Svendborg er Danmarks bedst bevarede industrihavn og er et
aktivt og levende havneområde. Havneområdet rummer forskellige havneerhverv, bådeværfter, færgetrafik samt skibe,
kajer, bolværker og historiske bygningsanlæg med tilknytning
til havnen. Svendborg Havn udgør mere eller mindre en stor
sammenhængende kæde af bevaringsværdige kulturarvsmiljøer.
Inddragelsen af kulturarven og de særlige stedbundne kvaliteter er – sammen med den sammenhængende gang- og cykelforbindelse – de vigtigste hjørnestene i konkurrencen.
DELTAGERNE SKAL forholde sig til, hvorledes man etablerer
en samlet byrumsløsning og klimatilpasning i både levende,
men også sårbare kulturmuljøer. Deltagerne skal vurdere,
hvordan de bærende værdier i rækken af kulturmiljøer og de

bevaringsværdige bygninger bedst muligt bringes i anvendelse og tilfører DEN BLÅ KANT merværdi.
DELTAGERNE BØR blandt andet overveje:
• Hvordan oplevelsen af kulturmiljøerne kan styrkes gennem bedre tilgængelighed, bedre information mv.
• Hvordan kulturhistoriske spor i form af bevaringsværdige
elementer som f.eks. eksisterende belægninger, pullerter
og jernbanespor kan inddrages i DEN BLÅ KANT.

KOBLINGEN MELLEM HAVN OG BY
Svendborg er karakteriseret ved en stærk sammenhæng mellem bymidte og havn. Det gælder funktionelt, fysisk og visuelt
og det gælder ikke mindst mentalt – havnen er en afgørende
del af byens identitet. Denne sammenhæng er de senere år
styrket gennem projekter som Fremtidsfabrikken, Havnetrappen og kulturprojekterne på Frederiksø og vil i de kommende
år blive yderligere styrket af bolig- og erhvervsbyggeri på
Krøyers Plads, udviklingen af SIMAC-området mv.
DELTAGERNE SKAL forholde sig til, hvordan sammenhængen
mellem havnen og den bagvedliggende bymidte kan understøttes – funktionelt og visuelt. Dette skal primært ske gennem udpegning og bearbejdning af vigtige tværgående forbindelser og gennem bearbejdning af potentielle barrierer
som f.eks. trafik, klimatilpasningsanlæg mv.
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DELTAGERNE BØR blandt andet overveje:
• Hvordan vejovergange kan udformes, så det tilgodeser
den tværgående bevægelse mellem by og havn.
• Hvordan udsynsmuligheder fra by til havn og fra havn til
by kan styrkes.
• Mulighederne for at styrke sammenhængen mellem by
og havn gennem forbedret wayfinding.
• Hvilke muligheder der er for at styrke sammenhængen
mellem de to Fremtidsfabrikker (iværksætterhuse) og
havneområdet.

TRAFIK
Den overordnede trafikstruktur er fastlagt i udviklingsplanen
Fremtidens Havn. Denne struktur skal fastholdes.
DELTAGERNE SKAL forholde sig til, hvordan byrum samt ikke
mindst klimatilpasningsløsninger i DEN BLÅ KANT integreres i
den overordnede trafikstruktur. Det omfatter både den generelle trafikafvikling samt trafik til nye anlæg.
DELTAGERNE BØR blandt andet overveje:
• Hvordan krydsninger mellem byrum og kørende trafik
ved Havnepladsen og ved broen til Frederiksø løses på
den mest hensigtsmæssige måde.
• Hvordan potentielle konflikter mellem tung erhvervstrafik og færdsel i byrummene imødegås bedst muligt.
• Hvordan prioritering af cykeltrafik kommer til udtryk i udformningen af DEN BLÅ KANT.
• Hvordan der kan etableres servicetrafik til en ny pumpestation i Havneparken.

Parkering

REKREATIVE FACILITETER
Svendborg Havn udgør allerede i dag et meget attraktivt rekreativt tilbud for byens borgere, turister og besøgende. Samtidig er der et stort ønske blandt borgerne om endnu bedre
muligheder for ophold, aktivitet, oplevelse og fordybelse og
om yderligere rekreative faciliteter på havnen.
Svendborg har gennemført en omfattende inddragelsesproces med borgere og interessenter om DEN BLÅ KANT. Der er i
den forbindelse kommet en lang række ønsker og ideer til nye
rekreative faciliteter ved havnen – se side 44-49 og Bilag 13
Dialog- og inddragelsesproces – Idékatalog.
DELTAGERNE SKAL i deres forslag til placering og udformning
af rekreative faciliteter forholde sig til de mange ideer, der er
indsamlet under inddragelsesprocessen. De rekreative faciliteter skal tænkes både multifunktionelt og multiorganisatorisk og indeholde tilbud for alle borgere og besøgende.
DELTAGERNE BØR blandt andet overveje:
• Hvordan der indtænkes rekreative muligheder for alle
a
 ldersgrupper.
• Hvordan havneområdet fortsat kan rumme både områder med aktivitet og områder med mulighed for ro og fordybelse ved vandet.
• Muligheden for etablering af offentlige legearealer, som
er et savn i Svendborg bymidte.
• Hvordan der kan etableres faciliteter, som kan trække
børnefamilier, skolegrupper, og daginstitutioner til havnen.
• Muligheden for at kombinere rekreative faciliteter med
læring om f.eks. maritim kulturarv eller klimaforhold.

Den offentlige parkering i konkurrenceområdet findes i dag
primært ved Havnepladsen, på Frederiksø og ved Bendixen
Fiskehandel/Havneparken. Konkurrenceområdet rummer i
dag i alt ca. 260 parkeringspladser (optælling fra luftfoto).

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

DELTAGERNE SKAL anvise muligheder for indpasning af parkeringsarealer i forbindelse med byrummene i DEN BLÅ KANT.
Det nuværende omfang af parkeringspladser skal som udgangspunkt fastholdes.

DELTAGERNE BØR blandt andet overveje:
• Hvordan der kan indtænkes opholdsmuligheder for særlige borgergrupper i byrummene i DEN BLÅ KANT.

DELTAGERNE BØR blandt andet overveje:
• Mulighederne for at bearbejde eksisterende parkeringsarealer i forhold til det samlede hovedgreb i DEN BLÅ KANT.
• Mulighederne for at indrette multianvendelige arealer
med skiftende anvendelse til både parkering og f.eks.
idræt og bevægelse.

Idræt og bevægelse er to af Svendborg Kommunes strategiske styrkepositioner. I DEN BLÅ KANT er der mulighed for at
tænke disse to styrkepositioner sammen og gøre den sydfynske tradition for idræt og bevægelse til et markant element i
havnens tilbud.
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Havnen skal være for alle, også udsatte eller mindre ressourcestærke borgere. Det nuværende værested ”Den Blå Lagune” på Nordre Kaj forsvinder, når SIMAC-området udvikles.

IDRÆT OG BEVÆGELSE

SAMLET PLAN

Aktiviteter ved og på vandet kan naturligt spille en særlig rolle
i disponeringen af DEN BLÅ KANT. Havnen bruges allerede i
dag til uorganiserede aktiviteter, som f.eks. skateboarding,
løb, leg på multibanen og i Prøveparken. Der skal være plads
til de uorganiserede aktiviteter i DEN BLÅ KANT.

DGI-landsstævne 2021

DELTAGERNE SKAL komme med forslag til etablering af gode
rammer for idræt og bevægelse i havnen. Forslaget skal tage
udgangspunkt i det idékatalog, som er udarbejdet i forlængelse af inddragelsesprocessen for DEN BLÅ KANT. I idékata
loget er nævnt en lang række muligheder som f.eks. en beton
skaterpark, rapelling- og klatrevægge, udendørs trænings
stationer, aktivitetspladser, vandsti med elementer i vandet,
man kan gå på, osv. – se Bilag 13 Dialog- og inddragelsesproces – Idékatalog.

Deltagerne kan overveje, hvordan DEN BLÅ KANT kan bidrage
til afviklingen af landsstævnet, som skal finde sted over hele
Svendborg – også i havneområdet. Det skal specielt overvejes, på hvilken måde midlertidige eller endelige faciliteter
etableret i DEN BLÅ KANT kan udgøre ramme om DGI-aktiviteter tilknyttet vandet, samt hvordan stævnet omvendt kan
bruges til afprøvning af muligheder i havnen.

DELTAGERNE BØR blandt andet overveje:
• Hvordan byrumsudformningen generelt kan indrettes, så
det tilskynder til aktivitet og bevægelse.
• Muligheden for at etablere sammenhængende løberuter.
• Hvordan der kan sættes fokus på aktivitetsmuligheder for
særlige målgrupper, der traditionelt ikke anvender offentlige byrum til aktivitet og ophold, som f.eks. teenagepiger.
PLACERING AF HAVNEBAD
Undersøgte placeringer af et havnebad.
Se Bilag 15 Forundersøgelser – Tekniske forudsætninger.

Svendborg Kommune er ramme om DGI-landsstævnet i 2021.
Landsstævnet er en mulighed for at afprøve mulighederne for
idræt og bevægelse i havneområdet, som også skal være ramme om aktiviteter i stævnet.

PLACERING AF ET HAVNEBAD
DELTAGERNE SKAL komme med forslag til placering af et nyt
havnebad i konkurrenceområdet. De tekniske forudsætninger – vandkvalitet, strømforhold, kajforhold mv. – for havnebadets placering fremgår af Bilag 15 Forundersøgelser – Tekniske forudsætninger.
Forundersøgelserne konkluderer blandt andet, at en central
havnebadsplacering ved Jessens Mole eller på Frederiksø vil
være attraktive i forhold til synergi med byens liv samt de rolige strømforhold, men at der af hensyn til vandkvaliteten her
må påregnes flere lukkedage, når kloakkerne har haft overløb. En sydlig havnebadsplacering ved Tuxensvej vil medføre
færre lukkedage, men her skal der til gengæld laves strømdæmpende foranstaltninger, ligesom vandtemperaturen må
forventes at være lidt lavere.
Inddragelsesprocessen har vist, at der er et ønske om at få
etableret et havnebad, men også at udformningen bør have
fokus på det multifunktionelle og kunne rumme forskellige
brugere. Det kan f.eks. være en kobling mellem havnebad, kajakstation, opholdsplatform eller andet.
DELTAGERNE BØR blandt andet overveje:
• Muligheden for gennem havnebadets placering at opnå
en symbiose med andre vandaktiviteter.
• Hvordan havnebadet kan placeres som et attraktivt mødested i havnen.
• Hvordan havnebadet kan få karakter af et multifunktionelt blåt aktivitetspunkt med også andet end badefaciliteter.
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Deltagerne skal i to deludsnit
samt en række tværsnit vise,
hvordan den samlede plan for
DEN BLÅ KANT kommer til udtryk
i detaljeret byrumsudformning
og klimatilpasningsløsninger
– med forskellige rammer for liv
i de forskellige del af havnen.

DELUDSNIT A: HAVNEPLADSEN – FREDERIKSØ
Deludsnittet omfatter hele Havnepladsen samt den vestlige side af Frederiksø – den del af
øen, som er udlagt til kulturelle og ikke-miljøbelastende formål. Udsnittet afgrænses mod øst
af de tidligere værftsbygninger på Frederiksø, mod nord af vejen Frederiksø, mod vest af
randbebyggelsen mod bymidten og mod syd af Træskibshavnen. Havnepladsen er havnens
færgetrafikknudepunkt og Frederiksø har den seneste årrække udviklet sig til et kulturelt
knudepunkt med bl.a. spillestedet Kammerateriet, Danmarks Museum for Lystsejlads, udstillinger og outdoor-aktiviteter.
Særlige temaer i deludsnittet:
• at disponere Havnepladsen med plads til både færgetrafik, tværgående trafik mellem by
til havn, gang- og cykeltrafik langs havnen samt opholdsområder
• at skabe klimatilpasning, der har et særligt sigte på tilpasning til det stærke kulturarvsmiljø samt færgetrafikken
• at skabe sammenhæng mellem de indendørs kulturaktiviteter på Frederiksø og byrummet foran
• at udnytte den meget attraktive vestvendte og solbeskinnede Udrustningskaj til ophold
og outdoor-aktiviteter
• at skabe en særlig udnyttelse/udformning af sydspidsen på Frederiksø.

DELUDSNIT B: JESSENS MOLE – HAVNEPARKEN – SIMAC
Deludsnittet omfatter arealet i overgangen mellem Jessens Mole og Nordre Kaj omkring den
nuværende Prøvepark. Området afgrænses mod syd af vejen Jessens Mole, mod vest af Toldbodvej og mod øst af arealerne ved Nordre Kaj og den mulige placering af det ny SIMAC og
den Maritime Erhvervs- og Udviklingspark. Deltagernes udformning af dette centrale område
i Svendborg Havn skal koordineres med SIMAC-konkurrencens bud på en udformning af arealet. Koordineringen af de to konkurrencer er omtalt på side 34.
Særlige temaer i deludsnittet:
• at skabe sammenhæng i knækket mellem den sydlige og nordlige del af Svendborg Havn
• at udvikle området som byens aktive park med faciliteter for f.eks. leg, spil og skating
• at etablere klimatilpasning med beskyttelse mod regnvand/skybrud
• at indpasse et byggefelt til en pumpestation i området
• at skabe symbiose mellem en ny pumpestation, læring og rekreative aktiviteter
• at udforme Nordre Kaj i forlængelse af intentionerne bag Det ny SIMAC.

TVÆRSNIT: SYV TVÆRSNIT I DEN BLÅ KANT
Deltagerne skal i minimum syv tværsnit vise, hvordan udformningen af DEN BLÅ KANT kan
have forskellig karakter. De syv tværsnit er vist på kortet side 60.

De to deludsnit forventes i konkurrencens fase 2
suppleret af yderligere et deludsnit, som vælges på baggrund
af indholdet i de to konkurrenceforslag, som deltager i denne fase.
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Realiseringen af DEN BLÅ KANT vil strække
sig over en længere tidsrække og vil omfatte
både større samlede projekter og mange løbende
mindre initiativer og projekter.
Som supplement til den overordnede plan
skal deltagerne i konkurrencens fase 2 beskrive
en række generelle designprincipper, der kan
fungere som guidelines for den fremtidige udformning af byrum i havneområdet – også efter
realisering af en første etape af DEN BLÅ KANT.

PRINCIPPER FOR BYRUMSUDFORMNING
Designprincipperne skal ikke forstås som en samlet og statisk
designmanual for byrummene i Svendborg Havn. Principperne skal tværtimod afspejle den dynamik, der vil være i den
fremtidige udvikling – og ikke mindst afspejle det overordnede
ønske om fortsat variation og forskellighed i havnens delområder. Designprincipperne skal med andre ord balancere behovet for overordnet sammenhæng og identitet med den
brogede forskellighed, der er så vigtig en del af sjælen i Svendborg Havn.
Det er op til deltagerne at udpege de generelle designprincipper, som de mener bør være bærende for den fremtidige udvikling i havnen.
Den følgende oversigt viser i uprioriteret, alfabetisk rækkefølge
nogle af de emner, det vil være relevant at belyse.

EMNER

AKTIVITET OG BEVÆGELSE
Havnen er ramme om et aktivt fritidsliv – både til lands og til
vands. De rekreative muligheder i havnen er et væsentligt bidrag til et sundt og aktivt liv i Svendborg.
DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• Hvordan byrumsudformningen kan styrke mulighederne
for både formel og uformel idræt og bevægelse som f.eks.
street-aktiviteter i havneområdet.
• Hvordan byrumsudformningen specielt kan styrke rammerne om maritime outdoor-aktiviteter.
• Hvordan klimatilpasningsløsninger som f.eks terrænforskydning samtidig kan udnyttes til aktivitet og bevægelse.
• Hvordan faciliteter for aktivitet og bevægelse disponeres,
så der også efterlades ”aktivitetsfrie zoner” i havnen til ro
og fordybelse.

BELYSNING
Havnen opleves som et mørkt og lidt utrygt sted at opholde
sig efter mørkets frembrud. Der er et generelt behov for bedre
belysning og samtidig leve op til ambitionen om et bæredygtigt byområde.
DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• Hvilke belysningsformer – master, lyspullerter, lysskilte,
lys i belægning osv. – som vil være bedst egnede til de
forskellige delområder i havnen.
• Hvordan belysningen kan være med til at skabe tryghed
på havnen.
• Hvordan belysningen kan etableres som bæredygtige løsninger med lavt forbrug af energi – eventuelt ved hjælp af
fleksible løsninger med sensorer eller andet.

BELÆGNINGER
Belægningerne i havnen er meget varierede og er sammensat
af bl.a. brosten, granit og asfaltflader. Der findes mange kulturhistoriske spor i form af f.eks. pullerter, jernbanespor mv.
En del af de kulturhistoriske spor er udpeget som bevaringsværdige elementer.
DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• Hvordan belægninger kan synliggøre og understøtte sammenhænge – f.eks. mellem by og havn.
• Hvordan belægninger kan understøtte trafikale løsninger,
hvor lokal trafik, færgetrafik og gående og cyklende i DEN
BLÅ KANT mødes og krydser hinanden.
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•
•
•

Hvordan belægninger kan understøtte den valgte klimaløsning for afledning af regnvand og vand fra højvande.
Hvordan der kan skabes sammenhæng mellem belægninger og karakteren i de enkelte delområder i havnen.
Hvordan dele af de kulturhistoriske spor kan indgå i de
fremtidige løsninger.

BEPLANTNING
Beplantningen på havnen består i dag af en række træer
langs Jessens Mole og Havnepladsen. Der er derudover græsarealer bag den lille Strand i Havnen Syd, ved Prøveparken og
ved området vest for roklubben.
DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• Hvordan og hvor beplantning kan indgå som element til
at gøre byrummene mere attraktive.
• Hvordan havnens eksisterende træer kan integreres i de
fremtidige løsninger.
• Valg af beplantning, som medfører et minimum af drift og
vedligehold.

BYRUMSINVENTAR
Byrumsinventaret på Svendborg Havn er af meget varierende
udformning og kvalitet. Der er en generel mangel på sidde- og
opholdsfaciliteter samt manglende mulighed for at komme
af med sit affald.
DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• I hvilket omfang der kan eller skal etableres en fælles designlinje for møblering og inventar i havnen.
• Valg af byrumsinventar, der har indbygget multifunktionalitet. Kan bænken også formidle kulturarven? Kan byrumsinventaret invitere til både leg og ophold? Er der
andre gode koblinger?
• Hvordan og i hvilket omfang byrumsinventaret kan hente
inspiration i havnens maritime identitet.

GÅENDE OG CYKLENDE

•
•
•

Hvordan krydsninger af cykelforbindelsen langs havnen
og de tværgående fodgængerforbindelser skal udformes.
Hvordan cykeltrafik skal håndteres på de mere landskabelige dele af DEN BLÅ KANT i f.eks. Havnen Syd.
Hvordan cykelparkering kan integreres i byrummene.

KAJKANTER / TRAPPER
Ophold direkte til vandet er altid attraktivt. I dag er der kun
ganske få steder, hvor man kan komme direkte ned og røre
ved vandet. DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• Hvilke muligheder der er for at etablere sænkede promenader eller opholdstrapper, som det f.eks. er gjort ved
gæstehavnen ved Multibanen.
• Hvordan klimabeskyttelse og opholdsmuligheder ved
vandet kan sammentænkes i integrerede løsninger.
• Hvordan der fortsat kan sikres kajpladser for sejlbåde og
erhvervsskibe.

KUNST
Kunsten har allerede i dag en stærk position i Svendborg Havn,
bl.a. gennem mange af de midlertidige aktiviteter. Det vil
være naturligt også at integrere en kunstnerisk dimension i
udformningen af DEN BLÅ KANT. Det forventes således blandt
andet, at Svendborg Billedkunstråd vil blive inddraget ved
realiseringen af DEN BLÅ KANT.
DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• Hvordan byrummene kan udformes som inspirerende
rammer/scener om forskellige typer af kunst- og kulturarrangementer.
• Hvordan byrummenes udformning i sig selv kan inspirere
til kunstnerisk aktivitet.
• Hvordan belægninger og byrumsinventar kan udformes,
så de ikke kun er funktionelle, men også rummer en
kunstnerisk oplevelse.

LÆRING

DEN BLÅ KANT er en sammenhængende forbindelse for både
gående og cyklende. Dette kan rumme potentielle konflikter
mellem de to typer af trafikanter.

Det ny SIMAC kommer til at tilbyde læring om maritime forhold i en åben dialog mellem centret og den omkringliggende
havn. Men også andre steder kan læring om f.eks. den maritime kulturarv og klimaforhold indtænkes i byrummene.

DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• I hvilken udstrækning cyklende og gående skal separeres
henholdsvis fungere sammen på de samme arealer.
• Hvorvidt dele af forbindelsen skal etableres som ren fodgængerforbindelse, hvor cykler henvises til en alternativ
rute.

DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• Hvordan klimasikringsløsninger kan indeholde læring
om netop klimaforhold og klimaforandringer.
• Hvilke muligheder der er for at styrke sammenhængen
mellem Fremtidsfabrikkerne (iværksætterhuse) og havneområdet.
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MATERIALER

SKILTNING / WAYFINDING

Havnens rå materialitet med f.eks. bolværk, træbroer, stål
spunse, granitbelægninger og jernbanespor giver havnen sin
særlige autentiske karakter.

Der er gjort en stor indsats for at formidle den maritime kulturarv gennem skiltning i havneområdet. DEN BLÅ KANT er en
mulighed for at videreføre disse kvaliteter til mere udbredte
skiltnings- og wayfindingsinitiativer.

DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• I hvilket omfang gennemgående materialevalg kan eller
skal bruges til at skabe helhed i hele havnen – eller i de
enkelte delområder.
• Valg af materialer med bl.a. følgende funktionskrav: lang
levetid og god totaløkonomi, robusthed overfor de særlige klimapåvirkninger ved vandet, robusthed overfor brugeranvendelse, smuk patinering.
• Valg af materialer, som er i overensstemmelse med og
bygger videre på Svendborg Havns sjæl og rå karakter.

OPHOLDSAREALER
Der er en generel mangel på indrettede opholdsmuligheder i
havnen i dag, og mulighederne er meget ulige fordelt i de forskellige dele af havnen.

DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• Hvordan den eksisterende kulturhistoriske skiltning/formidling kan udbygges.
• Hvordan styrket wayfinding kan øge overskueligheden i
havneområdet og synliggøre sammenhængen mellem
bymidte og havn.
• Muligheden for at synliggøre Øhavsstien, som løber gennem havneområdet.

TILGÆNGELIGHED
Det er en overordnet målsætning, at der skal være fri og lige
adgang for alle til havneområdet. Alle byrum og bygninger
skal som udgangspunkt være tilgængelige, også for personer
med handicap.

DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• Hvordan der skabes attraktive opholdsarealer, hvor man
får mulighed for at komme helt tæt på vandet.
• Hvordan der både kan skabes mulighed for ophold i sol
og læ samt overdækket ophold i ly for sol og regn.
• Hvordan der kan skabes opholdsarealer også for grupper,
der traditionelt ikke anvender offentlige byrum til aktivitet og ophold (f.eks. teenagepiger).
• Hvordan havnen kan tilbyde opholdsmuligheder for alle
aldersgrupper og brugergrupper – herunder også socialt
udsatte, der allerede i dag har mødesteder i havnen.

DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• Hvordan der skabes bedst mulig fysisk tilgængelighed for
alle til og langs havnen.
• Hvordan man afbalancerer hensynet til kulturarven med
funktionelle tilgængelighedshensyn.
• Hvilke belægninger, der sikrer bedst mulig fysisk tilgængelighed til havneområderne for alle.

SIKKERHED

DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• Muligheden for at placere flere offentlige toiletter i eller
nær havnen.
• Bedre skiltning til toiletterne på og nær havnen.

Et havneområde er per definition et område med risiko for
ulykker. Denne risiko vil altid være en del af et levende havneområde, men sikkerhedsaspektet skal naturligvis indtænkes
overalt, hvor det er muligt.
DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• Hvordan sikkerhedshensynet kan integreres i udformningen af kajkanter og opholdsarealer ved kajerne.
• Hvordan Østre Kaj og Frederikskaj både kan fungere som
ISPS-terrorsikret område, erhvervsområde med tung trafik og rekreativ, offentlig forbindelse.
• Hvordan sikkerhedstiger og andet redningsmateriel integreres i den samlede løsning.
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TOILETTER
Der mangler offentlige toiletfaciliteter på havnen, og de eksisterende toiletter kan være svære at finde.

VANDRUMMET – PLATFORME, PONTONER MV.
Den flydende kulturpavillon Bølgen er i dag en stor succes i
Svendborg Havn og kan være inspiration for andre udnyttelser af vandarealet i havnen.
DELTAGERNE BØR blandt andet forholde sig til:
• Muligheden for at etablere mobile flydende rammer om
rekreative aktiviteter inden for kunst, kultur, outdoor og
maritim læring.

RÅT ELLER POLERET

HELHED OG FORSKELLIGHED

Byrum i et havneområde skal afspejle
havnens karakter. Nogle steder handler det
om skarptskårne trælister, andre steder
måske om asfalt med sprækker.

Byrumsudformningen skal balancere
behovet for helhed og sammenhæng i havnen
med det lige så vigtige behov for broget
variation og kaotisk forskellighed.

opgave | BYRUM – DESIGNPRINCIPPER

65

4

OPGAVE
KLIMATILPASNING

TEKNISKE LØSNINGER

Deltagerne skal i den samlede plan for DEN BLÅ
KANT komme med forslag til en overordnet klimatilpasningsstrategi i forhold til henholdsvis højvande og kraftig regn.
Denne overordnede strategi skal i konkurrencens
fase 2 suppleres med mere detaljerede beskrivelser
af de tekniske løsninger og af overslagsmæssig
økonomi for de valgte løsninger.

SLUSELØSNINGER
DELTAGERNE SKAL redegøre for eventuelle sluseløsningers
funktion, opbygning, udformning, materialer, sammenhæng
med omgivelser samt overslag over anlægsomkostninger og
driftsøkonomi.
DELTAGERNE SKAL udarbejde en funktionsbeskrivelse med
hovedvægt på beredskab, procedurer i forbindelse med varsel om aktivering samt deaktivering af højvandssikring, herunder nødvendig varselstid og mandskabs- og eventuelle
materielkrav.
DELTAGERNE SKAL redegøre for tilslutning til tilstødende konstruktioner, herunder anlæggenes fremtræden, når de ikke er
i brug, så blandt andet reduktionen i gennemsejlingsbredde i
deaktiveret tilstand kan vurderes. Gennemsejlingsbredden,
når sluseanlægget ikke er i brug, skal anføres.

FORUDSÆTNINGER
Klimatilpasningsløsningerne skal tage udgangspunkt i de
krav, der fremgår af Bilag 15 Forundersøgelse – Tekniske forudsætninger samt Bilag 16 Masterplan for regn- og spildevand. Deltagerne skal redegøre for eventuelle afvigelser i forhold til de angivne krav.

BESKYTTELSE MOD HØJVANDE
Deltagerne skal komme med forslag til en beskyttelse af konkurrenceområdet til kote +3,00 – kotesystem DVR90. Højvandsbeskyttelsen skal have en udstrækning, så det beskytter hele området i et ubrudt forløb fra terrænet ved Tuxensvej
syd for havnen til terrænet ved Christiansmindestien ved roklubben øst for havnen.
Konkurrenceområdet kan højvandssikres med løsninger, som
er baseret på f.eks. sluser, diger, terrænhævninger, mobile
løsninger – eller en kombination af disse. Der er ikke på forhånd fastlagt en præcis placering eller udformning af høj
vandsbeskyttelsen, hvilket giver stor valgfrihed til at finde
den placering, som konkurrencedeltagerne synes giver størst
effekt og mest værdi i forhold til den samlede vision. Klimaløsningerne skal bidrage til nye anvendelser og kvaliteter.

DELTAGERNE SKAL redegøre for forventede vandtab gennem
sluseanlæggene i højvandssituationerne, herunder eksempelvis sikring mod underløb/erosion ved bunden.

DIGELØSNINGER
DELTAGERNE SKAL redegøre for eventuelle digeløsningers
funktion, opbygning, udformning, materialer, sammenhæng
med omgivelser samt overslag over anlægsomkostninger og
driftsøkonomi.

RECIPIENTVAND – VED HØJVANDE
Ved højvande afskærer sluse- og digeløsninger recipientvand
fra baglandet – regn- eller spildevand – fra at løbe direkte til
havnebassinnet.
DELTAGERNE SKAL redegøre for løsninger, som i tilstrækkeligt omfang kan pumpe recipientvand ud i havnebassinet, når
eventuelle sluser og diger er i funktion i en højvandssituation.

TERRÆNHÆVNING
DELTAGERNE SKAL redegøre for funktion, opbygning, udformning, materialer, sammenhæng med omgivelser samt
overslag over anlægsomkostninger og driftsøkonomi for
eventuelle løsninger baseret på terrænhævning.

MOBILE LØSNINGER
Mobile løsninger kan have meget forskellige udtryk – nogle
skal opbevares og sættes op, mens andre er indbyggede og
kan aktiveres efter behov. Mobile løsninger har den fordel, at
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TEKNISKE LØSNINGER

de ikke opleves som en barriere mod vandet og kun aktiveres,
når det er nødvendigt. Til gengæld kræver det et beredskab,
hvilket kan være sårbart.
DELTAGERNE SKAL redegøre for eventuelle mobile løsningers
funktion, opbygning, udformning, materialer, sammenhæng
med omgivelser samt overslag over anlægsomkostninger og
driftsøkonomi. Der skal derudover redegøres for det nødvendige magasineringsbehov, samt for beredskab – herunder
hvor meget mandskab og hvor meget tid der skal bruges til at
aktivere højvandsbeskyttelsen.

BESKYTTELSE MOD KRAFTIG REGN
Konkurrenceområdet skal beskyttes mod kraftig regn – eller
deciderede skybrud – med store vandmængder fra det bagvedliggende byområde. De forventede vandmængder fremgår af Bilag 15 Forundersøgelse – Tekniske forudsætninger.

FALD PÅ TERRÆN MOD HAVNEBASSIN
Der har inden for konkurrenceområdet for DEN BLÅ KANT
gentagne gange været oversvømmelser på Jessens Mole og
Havnepladsen, da terrænet er lavere end kajkanten, og regn
derfor akkumuleres her, indtil det løber ud over kajkanten.
Der bør i arbejdet med overfladerne sikres et fald mod kajkanten, så regnvandet ledes ud i havnebassinet. Dette princip
bør anvendes i hele konkurrenceområdet, såfremt der ikke
laves tiltag under terræn med rør og evt. pumper.
DELTAGERNE SKAL redegøre for de foreslåede terrænløsninger: funktion, opbygning, udformning, materialer, sammenhæng med omgivelser samt overslag over anlægsomkostninger og driftsøkonomi.

ETABLERING AF SKYBRUDSVEJE
Ved Jessens Mole er der planlagt to skybrudsveje, som krydser konkurrenceområdet for DEN BLÅ KANT. Den ene skybrudsvej løber ned gennem Frederiksgade og den anden skybrudsvej løber ned mellem Jessens Mole nr. 9 og nr. 11.
DELTAGERNE SKAL redegøre for skybrudsvejenes udformning over vejprofilet Jessens Mole og til vandkanten – med
overslag over anlægsomkostninger og driftsøkonomi.

FRILÆGNING AF KOBBERBÆKKEN, NY PUMPESTATION

KLIMALØSNINGER GENERELT
FLEKSIBILITET OG LEVETIDER

DELTAGERNE SKAL redegøre for løsningernes driftsmæssige
fleksibilitet. Løsningerne skal som udgangspunkt designes,
så de valgte tiltag beskytter indenfor tiltagenes levetid og kan
erstattes af nye tiltag – eller fleksibelt kan suppleres af yderligere tiltag.

SAMMENHÆNG MED BYRUMSUDFORMNINGEN
DELTAGERNE SKAL belyse, hvordan klimatilpasningsløsningerne udover deres tekniske funktion samtidig kan skabe ny
værdi og funktionalitet i havneområdet. Hvis der eksempelvis
arbejdes med tilføjelse af nye kajer, diger, spunsvægge mv.
skal det vises, hvordan dette kan indgå i havneområdets aktiviteter og generelle udformning.

TRAFIK
DELTAGERNE SKAL redegøre for, hvordan de trafikale forhold
påvirkes af de beskrevne klimatilpasningsløsninger, med
særlig fokus på de bløde trafikanter.

BOLVÆRKER OG KAJER
DELTAGERNE SKAL redegøre for metoder til udbedring af kajkanter, moler og bolværker, som indgår i klimatilpasningsløsningerne og i DEN BLÅ KANT generelt.

”

Hvordan kan klimaløsnin
gerne samtidig bidrage
til nye anvendelser og nye
kvaliteter i byrummene?

Frilægning af Kobberbækken og etablering af en ny pumpestation i området ved Prøveparken er omtalt under Samlet
plan side 57.
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Hamburg / Ingenieurbüro Grassl GmbH

INSPIRATION
Eksempler på klimatilpasningsløsninger
fra Danmark og udlandet. Spændvidden
er stor, og ingen løsninger kan implementeres
uden tilpasning til de lokale forhold.

Hotel Westin B
Køge Kyst / Vandkunsten

• https://www
.elitereaders
.com/mobile
-flood-wallsaustriamachlandda
mm/

Højvandsbarrierer –
eksempler fra
Venedig og Holland
Nørresundby / Schønherr

Højvandssluse Holland

Højvandsbarrierer –
eksempler fra
Venedig og Holland
Margate / Christoffer Tipping
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Lemvig / SLA

Bellevue, Dresden (Elben)
Dresden

Norfolk

• http://www.
floodcontroli
nternational.
com/PRODU
S engineering
CTS/FLOODBARRIERS/gl
tp://www.i
assengineere
barriers.html
products.co
Spring Dam / Aquobex

KREATIV KLIMASIKRING

Norfolk / Flood Control International

Klimasikring skal begrænse skadevirkninger.
Men klimasikring kan også skabe muligheder.
Det, der afskærmer, kan f.eks. også blive det,
der forbinder. Diger kan blive til trapper,
sluser kan blive til broer.

k/en/Flood
rotectionstems/Flo
dates.php

Stormflods
sikring.dk

Aquaburg / Stormflodssikring.dk

Flip Up gate / IBS Engineered Products Limited

• http://storm
flodssikring.
dk/produkte
r/

Højvandssluse Venezia
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OPGAVE

ETAPER / ØKONOMI FORSLAG TIL FØRSTE ETAPE
ETAPESTRATEGI

FØRSTE ETAPE

Realiseringen af DEN BLÅ KANT vil ske i etaper over en længere
periode på op til 10 år.

Svendborg Kommune har foreløbigt afsat en ramme på 24
mio. DKK, inklusiv rådgiverhonorar og eksklusiv moms, til
realisering af første etape af DEN BLÅ KANT.

DELTAGERNE SKAL komme med forslag til en opdeling af den
samlede plan i veldefinerede etaper og en rækkefølge for etaperne. Det er især vigtigt at få belyst, hvordan en samlet klimatilpasningsløsning på en meningsfuld måde kan gennem
føres etapevis.

OVERSLAGSØKONOMI
DELTAGERNE SKAL komme med et overslag over investeringsomfanget ved en fuld realisering af DEN BLÅ KANT.

Svendborg Kommune har ikke lagt sig fast på, hvordan en
første etape skal afgrænses, eller hvad indholdet skal være.
Det er helt op til konkurrencedeltagerne at udpege de aktiviteter, som kan igangsætte DEN BLÅ KANT på den mest optimale
måde inden for den afsatte økonomi.
Der kan således både være tale om starten på en sammenhængende klimatilpasningsløsning, udformning af et eller
flere samlede byrum, aktiviteter spredt ud over hele havnen
som f.eks. etablering af en stiforbindelse eller måske noget
helt andet.
DELTAGERNE SKAL beskrive omfanget og indholdet i realisering af en første etape inden for den afsatte økonomi. Deltagerne skal specielt forholde sig til sammenhængen mellem
den første etape og den samlede klimatilpasningsmodel.

BUDGET
DELTAGERNE SKAL udarbejde et budget for realiseringen af
den første etape.

MIDLERTIDIGE AKTIVITETER / AFPRØVNINGER
Svendborg Kommune har gode erfaringer med midlertidig
anvendelse af arealer og bygninger i havneområdet – se omtale af projekter på side 31.

”

Hvordan kan klima
tilpasningsprojekterne
i DEN BLÅ KANT på en
meningsfuld måde
gennemføres etapevist?
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DELTAGERNE SKAL beskrive, hvordan midlertidig anvendelse
fortsat kan spille en vigtig rolle i udviklingen af DEN BLÅ KANT
– både som afprøvning af nye muligheder og som midlertidige aktiviteter med selvstændige kvaliteter, mens der ventes
på realisering af andre aktiviteter.

DEN BLÅ KANT

KONKURRENCE
BETINGELSER
71
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GENERELLE FORHOLD

Udviklingen af DEN BLÅ KANT sker i en tæt
dialog med borgere og interessenter i Svendborg.
Denne dialog ser vi gerne afspejlet også i gennemførelsen af konkurrencen.
Vi vil således opfordre konkurrencedeltagerne
til at kommunikere og fremstille deres forslag
på en lettilgængelig måde – så planer og gode
ideer er forståelige også for borgere og brugere.

19 teams søgte prækvalifikation, og udskriver har inviteret 4
teams til at deltage.
Dommerkomiteen forbeholder sig ret til at udpege 1-2 vindere af konkurrencen – benævnt ”fase 1” – hvor flere konkurrenceforslag er ligestillede.
Vinderen eller vinderne vil efterfølgende blive indbudt til at
deltage i et udbud med forhandling uden forudgående prækvalifikation – benævnt ”fase 2”– i henhold til Udbudslovens
§ 82.
Fase 1 omfatter gennemførelse af projektkonkurrence.
Fase 2 omfatter gennemførelse af udbud med forhandling.

KONKURRENCESPROG
Konkurrenceprogrammet er udgivet på dansk. Konkurrenceprojektet skal afleveres på dansk. Efter konkurrenceforløbet
vil kontrakt-, forhandlings- og arbejdssproget være dansk,
både skriftligt og mundtligt.

ORGANISATION

Konkurrenceudskriver

Konkurrencen er udskrevet den 4. september 2017 af Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune
Kontaktperson Anna Als Nielsen, arkitekt, udviklingskonsulent
Kultur, Fritid og Udvikling
Ramsherred 5, 1. sal
5700 Svendborg
M: +45 3017 5761
E: anna.als@svendborg.dk
EAN nr.: 5798006929382

KONKURRENCEFORM

Konkurrencerådgiver

Konkurrencen er udskrevet som en indbudt projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling. Konkurrencen er udskrevet i henhold til Udbudslovens §§ 84-92 efter
forudgående prækvalifikation, jf. udbudsbekendtgørelse med
nr. 2017/S 068-128889, der er offentliggjort i EU-tidende den
06/04/2017.

Anne-Mette Bølling, arkitekt maa, konkurrencerådgiver
Arkitektkonkurrencerdk ApS
Hyldegårdsvej 7
2920 Charlottenlund
M: +45 2424 7049
E: amb@arkitektkonkurrencerdk.dk

KONKURRENCENS UDSKRIVNING
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DELTAGERE
Team A

Totalrådgiver: EFFEKT ARKITEKTER ApS
Underrådgivere: SWECO Architects, WTM Engineers
Konsulent: Arcgency

Team B

Søren Bach-Hansen, chef for Center for Ejendomme
og Teknisk Service
Rikke Lindholst, afdelingsleder for Kultur- og Udvikling
Anna Als Nielsen, projektleder, arkitekt Kultur- og Udvikling
Klaus Johannessen, arkitekt, planlægger Kultur- og Udvikling

Totalrådgiver: SLA A/S KØBENHAVN
Underrådgivere: Rambøll Danmark A/S, Weber Arkitekter ApS
Konsulent: Lars Hansen

Øvrige rådgivere
Ole Øgelund, direktør, Vand og Affald
Lars Bendixen, ingeniør, teknisk bygherrerådgiver, Orbicon
Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden

Team C

Dommerkomiteen har ret til at indkalde yderligere rådgivere.

Totalrådgiver: SLETH ARKITEKTER A/S
Underrådgivere: Borlund Arkitekter ApS, OPLAND ApS,
NIRAS A/S

Dommerkomiteens sekretær

Team D

RETTIGHEDER

Hovedrådgiver: TOPOTEK 1
Underrådgivere: VEGA Landskab ApS, ARCADIS Nederland BV
Konsulent: Living Concepts ApS

DOMMERKOMITÉ

Ejendomsretten til forslagene tilhører konkurrenceudskriveren. Ophavsretten til et konkurrenceforslag tilhører forslagsstilleren. Konkurrenceudskriver, Arkitektkonkurrencerdk og
tredjepart har ret til at offentliggøre forslagene i f.eks. tidsskrifter og på nettet.

Repræsentanter for Svendborg Kommune offentliggøres efter
afholdelse af konstituerende møde i nyt byråd december 2017.

Ved offentliggørelse vil forslagsstilleres navne blive nævnt.

Borgmester, formand for dommerkomiteen
Repræsentant fra politisk udvalg
Repræsentant fra politisk udvalg
Repræsentant fra politisk udvalg
Repræsentant fra politisk udvalg
Formanden for SMUC fonden
Fagdommere:
Ellen Marie Braae, landskabsarkitekt maa, mdl, PhD, professor
Jan Albrechtsen, arkitekt maa, partner
Claus Møller Pedersen, ingeniør, afdelingschef

Rådgivere for dommerkomiteen
Fra Svendborg Kommune
Erik Meldgård Bendorf, Kommunaldirektør
Torben Jørgensen, direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling,
Morten Mandel Refskou, chef for Kultur- og Udvikling
Marianne Wedderkop, chef for Erhverv, Bolig og Natur
Jens Otto Kromann, økonomichef

Anne-Mette Bølling, arkitekt maa, konkurrencerådgiver.

TAVSHEDSPLIGT
Deltagerne forpligtiger sig til at vente med at offentliggøre
deres konkurrenceforslag, til den samlede konkurrence med
fase 1 og fase 2 er afsluttet.

VEDERLAG
Alle deltagere i fase 1, der afleverer et konditionsmæssigt og
gennemarbejdet forslag, vil modtage 300.000 DKK eksklusiv
moms. Alle deltagere i fase 2, der afleverer et justeret forslag i
henhold til det efterspurgte, vil modtage 250.000 DKK eksklusiv
moms. Beløbene udbetales umiddelbart efter afslutningen af
henholdsvis fase 1 og fase 2 og efter modtagelse af elektronisk
fremsendt faktura. Faktura påføres EAN nr. 5798006929382 og
med kontaktperson Anna Als Nielsen, Svendborg Kommune.

PROGRAMMETS GODKENDELSE
Konkurrenceprogrammet er godkendt af konkurrencens fagdommere, styregruppe og byråd.
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FASE 1 – PROJEKTKONKURRENCE

Konkurrencens fase 1 har hovedfokus på
den overordnede vision og idé og på en
sammenhængende plan for byrum, havneliv
og klimatilpasning i Svendborg Havn.

KONKURRENCEMATERIALE

Adgang til konkurrencemateriale
Konkurrencematerialet med konkurrenceprogram og bilag er
tilgængeligt fra den 4. september 2017 kl. 12.00, hvor det kan
hentes i digital form på iBinder.
Til besigtigelsen den 13. september 2017 udleveres 10 stk.
trykte konkurrenceprogrammer til hvert team.

Konkurrencematerialets indhold
Det samlede konkurrencemateriale består af:
A. Udbudsbrev
B. Udkast til rådgiverkontrakt
C. Dette konkurrenceprogram
D. Digitale bilag i henhold til bilagsliste side 68
E. Besigtigelsesnotat
F. Spørgsmål og svar fra to spørgerunder
G. Eventuelle rettelsesblade
H. Eventuelle supplerende bilag.

BESIGTIGELSE, KICKOFF OG SPØRGEMØDE
Der arrangeres besigtigelse og spørgemøde for konkurrencedeltagerne med deltagelse af konkurrenceudskriver og konkurrencens sekretær. Det forventes, at alle deltagerteams er
repræsenteret ved besigtigelsen.
Tid: 13. SEPTEMBER 2017, kl. 12.00-17.00.
Mødested: Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11.
Tilmelding med deltagernavne senest 6 dage inden til:
Susanne Jaldorf: sja@arkitektkonkurrencerdk.dk.

Information
Der vil være fælles rundvisning i konkurrenceområdet. Konkurrenceudskriver vil folde visionen for projektet ud. Konkurrencens sekretær vil orientere om de konkurrencetekniske
forhold.

Spørgemøde
Spørgsmål, der umiddelbart kan besvares, vil blive besvaret
på mødet, og resten af spørgsmålene besvares i et besigtigelsesnotat, der eftersendes inklusive de spørgsmål, der er besvaret på mødet.
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SKRIFTLIGE SPØRGSMÅL
Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen stilles på mail til:
Anne-Mette Bølling: amb@arkitektkonkurrencerdk.dk.
Spørgsmålene forelægges i anonymiseret form for konkurrenceudskriver. Spørgsmål skal sendes senest den 1. november 2017 og vil blive besvaret hurtigst muligt.

AFLEVERINGSMATERIALE FASE 1
Afleveringen i fase 1 har fokus på den overordnede vision og
idé og på en sammenhængende plan for byrum, havneliv og
klimatilpasning i Svendborg Havn.

Anonymitet
Alle dele af forslaget skal være anonyme – også alle filer – og
mærket med det samme tilfældigt valgte 5-cifrede kendingstal. Et forslag, eller udsnit af det, må ikke tidligere have været
offentliggjort. Hver deltager skal aflevere to pakker anført
med samme tilfældigt valgte 5-cifrede kendingstal og mærket
”DEN BLÅ KANT – konkurrence”.

PAKKE 1

Plancher
Der skal afleveres maksimum 5 stk. A0-plancher (840x1200
mm i højformat). Plancherne skal indeholde:
Samlet plan
Skitser, diagrammer og tekst, som belyser forslagets overordnede vision og idé.
Samlet plan over konkurrenceområdet, mål 1:1250. Planen
skal vise den samlede disponering af konkurrenceområdet
med indarbejdelse af de krav og temaer, som er beskrevet på
side 55-59. Planen skal bl.a. vise:
• Byrum, stiforløb og trafikafvikling
• Koblingen mellem havneområde og bymidte
• Havnerummet, anvendelse af vandfladerne
• Placering af et havnebad
• En overordnet model for klimatilpasning
• Placering af en pumpestation.
Deludsnit og tværsnit
Udformning af to deludsnit samt minimum syv tværsnit som

vist på side 61. Udformningen af hvert deludsnit vises med
plan, snit, skitser og visualiseringer, mål 1:250. Tegningerne
skal vise den konkrete udformning af byrum og klimatilpasning i udsnittet – med indarbejdelse af de krav og temaer,
som er beskrevet på side 55-59.
Etapeplan / første etape
Etapeplan med udpegning af en første etape, der kan realiseres
inden for den økonomiske ramme på 24 mio. DKK.

PAKKE 2

A3-hæfter
Der skal afleveres 25 stk. A3-hæfter. Hæfterne skal indeholde:
Beskrivelse og tegninger
Beskrivelse og tegninger skal indeholde alle relevante elementer for vurdering af forslaget.
Beskrivelsen skal omfatte:
• Forslagets overordnede vision og principper
• Den samlede plan – byrum og klimatilpasning
• Udformningen af de to deludsnit
• Etaper og økonomi – se nedenfor.
A3-hæftet skal indeholde alle tegninger og diagrammer fra
plancherne. Tegninger skal have angivet målforhold.
Etaper og økonomi
A3-hæftet skal indeholde beskrivelse af en strategi for en etapevis realisering. Beskrivelsen skal suppleres af en overslagsøkonomi for realiseringen af hele DEN BLÅ KANT.
A3-hæftet skal indeholde udpegning og beskrivelse af en første
etape, som på bedste måde kan igangsætte realiseringen af
DEN BLÅ KANT inden for den afsatte økonomiske ramme på
24 mio. DKK, inklusiv rådgiverhonorar og eksklusiv moms.
Det skal overordnet anskueliggøres, at den første etape kan
realiseres inden for den økonomiske ramme.
Kuvert med Serviceattest
Der skal afleveres en underskrevet Serviceattest, der maksimalt er 6 måneder gammel. Serviceattesten kan bestilles på
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Erhvervsstyrelsens hjemmeside og skal bruges af virksomheder som dokumentation for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i henhold til Udbudslovens §§ 136-137. Vær
opmærksom på, at rekvirering af serviceattest tager op til 14
dage. Serviceattesten fra Erhvervsstyrelsen er et tilbud. Det
betyder, at deltagerne kan vælge selv at indhente dokumentationen fra Politiet, SKAT, ATP og Skifteretten.

Kuvert – navneseddel, print og som pdf på et USB-stik
Navnesedlen bruges til identifikation og ikke mindst til korrekt kreditering i dommerbetænkning mv. Så vær venligst
omhyggelige med at angive korrekte firmanavne, ophavsrettigheder, medarbejdere, titler, mv.
En lukket kuvert, udfyldt med deltagers:
Firmanavn
Navn på kontaktperson
Adresse
Mobilnummer
Mailadresse
Forslagets kendingstal
Hovedrådgiver
Underrådgiver
Ophavsret.

Ved indlevering skal der opgives et anonymt telefonnummer,
så holdet kan kontaktes, hvis der er tekniske problemer. Der
vil blive udleveret en kvittering for rettidig indlevering.

Digital indlevering

Forslagene skal senest DEN 23. NOVEMBER 2017 kl. 12.00 også
uploades digitalt på iBinder. Det digitale materiale må ikke
være zippet og skal omfatte:
• To pdf-filer med A3-hæftet i henholdsvis høj og lav opløsning.
• Alle centrale Illustrationer som særskilte filer i høj opløsning i ikke låst pdf-, psd-, eps- eller jpg-filformat.
• En pdf-fil med placherne i høj opløsning.

BEDØMMELSESKRITERIER
Forslagene vil blive bedømt på deres samlede evne til at opfylde visionen og de ønsker og krav, der er beskrevet under
Opgave side 55-70. Bedømmelsen vil – i uprioriteret rækkefølge – have fokus på:
•
•
•

Uden på kuverten skrives: Navneseddel ”DEN BLÅ KANT” –
konkurrence” og det valgte kendingstal.

•

Andet materiale

•

Materiale ud over det nævnte, vil ikke blive medtaget til bedømmelse. Der må kun afleveres ét forslag fra hver deltager.

•

INDLEVERING AF KONKURRENCEFORSLAG

Forslagene skal senest DEN 23. NOVEMBER 2017 kl. 12.00 være
indleveret med bud eller kurer (så anonymiteten bibeholdes)
til adressen:
Arkitektkonkurrencerdk ApS
Hyldegårdsvej 7
2920 Charlottenlund
Att.: Anne-Mette Bølling, arkitekt maa, konkurrencerådgiver
Pakkerne skal være mærket: ”DEN BLÅ KANT – konkurrence”.
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at styrke og genfortælle den tætte sammenhæng mellem
by og havn/land og vand
at skabe et sammenhængende og varieret forløb i hele
Den Blå Kants udstrækning
at anvise en overbevisende teknisk model for løsning af
de angivne klimaudfordringer
at anvise en etapeplan, der sikrer hurtig klimasikring og
realistisk havne- og byudvikling.
at skabe en helhedsplan/samlet plan, der både sikrer erhvervsmæssig anvendelse og rekreative aktiviteter
at styrke de stedbudne kvaliteter og byens maritime
identitet.

OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET FASE 1
Alle deltagere i fase 1 bliver kontaktet omkring medio februar
2018 med besked om resultatet af fase 1.

FASE 2

UDBUD MED FORHANDLING

FORHANDLINGSPROCES
Styregruppen nedsætter en forhandlingskomite, som forestår forhandlingen. Forhandlingskomiteen overleverer dommerkomiteens ønsker og krav til deltagerne om en viderebearbejdning af forslaget. Der vil til hvert team blive udsendt
individuelle arbejd-videre-notater og anvisninger fra dommerbetænkningen om den videre bearbejdning af forslaget.
Der forventes i forhandlingsfasen afholdt to-tre møder. Ved
første forhandlingsmøde vil deltagerne i udbuddet med forhandling efter en præsentation af deres forslag blive forelagt
dommerkomiteens kommentarer til forslaget samt anbefalinger for tilretning af projektet.
Processen for forhandlingsforløbet, herunder antallet af forhandlingsmøder, fastlægges endeligt efter udpegning af vinderen (vinderne) af projektkonkurrencen. Deltagerne i udbuddet med forhandling vil således umiddelbart forud for
forhandlingernes indledning blive orienteret om forhandlingsprocessen. I forhandlingsfasen vil fagdommerne deltage
i forhandlingsmøderne og den endelige præsentation. Til den
endelige aflevering af forslagene skal der afleveres et revideret fuldt konkurrenceforslag fra hvert team.

TIDSPLAN
Fase 2 forventes igangsat ultimo februar 2018. Bedømmelsen
forventes afsluttet med endelig offentliggørelse af resultatet
den 26. juni 2018.

AFLEVERINGSMATERIALE FASE 2
Afleveringen i fase 2 er den endelige aflevering inklusiv overslagsøkonomi for hele DEN BLÅ KANT samt beskrivelse, budget og tidsplan for realiseringen af første etape. Nedenstående afleveringskrav er vejledende og kan blive justeret, inden
fase 2 igangsættes.
Hver deltager skal aflevere to pakker anført med samme
mærke ”DEN BLÅ KANT – konkurrence”.

PAKKE 1

Plancher
Der skal afleveres maksimum 7 stk. A0-plancher (840x1200
mm i højformat). Plancherne skal indeholde:

Samlet plan
Skitser, diagrammer og tekst, som belyser forslagets overordnede vision og idé. Samlet plan over konkurrenceområdet,
mål 1:1250.
Tre deludsnit
Udformning af tre deludsnit – de to deludsnit fra fase 1 samt
et supplerende udsnit, besluttet efter fase 1. Udformningen af
hvert deludsnit vises med plan, snit, skitser og visualiseringer, mål 1:250.
Byrumsudformning – designprincipper
Illustration af generelle principper for udformning af byrum
og havnerum i konkurrenceområdet. Diagrammer, skitser,
visualiseringer eller andet, der understøtter principperne.
Klimatilpasning – tekniske løsninger
Illustration af forslagets tekniske og konstruktive principper
for løsning af udfordringerne med klimatilpasning. Snit,
planudsnit, opstalter mv., mål 1:50 / 1:100.
Strategi for realisering / etaper
Illustration af etapeplan med udpegning af en første etape,
der kan realiseres inden for den økonomiske ramme på 24 mio.
DKK, inklusiv rådgiverhonorar og eksklusiv moms.

PAKKE 2
Der skal afleveres 25 stk. A3-hæfter. Hæfterne skal indeholde:
Beskrivelse og tegninger
Beskrivelse og tegninger skal indeholde alle relevante elementer for vurdering af forslaget. Beskrivelsen skal omfatte:
• Forslagets overordnede vision og principper
• Den samlede plan – byrum og klimatilpasning
• Udformningen af de tre deludsnit
• Etaper og økonomi – se nedenfor.
A3-hæftet skal indeholde alle tegninger og diagrammer fra
plancherne. Tegninger skal have angivet målforhold.
Etaper og økonomi
A3-hæftet skal indeholde beskrivelse af en strategi for en
etapevis realisering. Beskrivelsen skal suppleres af en overslagsøkonomi for realiseringen af hele DEN BLÅ KANT.
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A3-hæftet skal indeholde beskrivelse af en første etape. Det
skal dokumenteres, at den foreslåede første etape kan realiseres inden for den økonomiske ramme på 24 mio. DKK, inklusiv rådgiverhonorar og eksklusiv moms.

Kvalitetskriterier / vægtning af point

INDLEVERING AF KONKURRENCEFORSLAG

1. Samlet plan inklusiv deludsnit – vægtning 40 %
Forslagets samlede plan for byrum og klimatilpasning i DEN
BLÅ KANT – sammenhængende forbindelse, arkitektonisk hovedgreb, rammer om liv på havnen, model for klimatilpasning. Forslagets programmeringsmæssige og strategiske kvaliteter samt robusthed i forhold til realisering over tid.

Forslagene skal senest DEN 24. APRIL 2018 kl. 12.00 være indleveret til adressen:
Svendborg Kommune, Kultur, Fritid og Udvikling
Ramsherred 5, 1. sal, 5700 Svendborg
Att.: Anna Als Nielsen
Åbningstid for indlevering kl. 9.00-15.00.
Pakkerne skal være mærket: ”DEN BLÅ KANT – konkurrence”.

Digital indlevering

Forslagene skal senest DEN 24. APRIL 2018 kl. 12.00 også
uploades digitalt på iBinder. Det digitale materiale må ikke
være zippet og skal omfatte:
• To pdf-filer med A3-hæftet i henholdsvis høj og lav opløsning.
• Alle centrale Illustrationer som særskilte filer i høj opløsning i ikke låst pdf-, psd-, eps- eller jpg-filformat.
• En pdf-fil med placherne i høj opløsning.

BEDØMMELSESKRITERIER
Tildelingskriterie for udbuddet med forhandling vil være det
økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet som det bedste
forhold mellem pris og kvalitet.

Pointmodel
Der vil ved bedømmelsen blive anvendt nedenstående pointmodel med karakter fra 1-10.
10 Gives til det meget overbevisende tilbud
9 Gives til tilbud meget over middel
8 Gives til tilbud noget over middel
7 Gives til tilbud over middel
6 Gives til tilbud lidt over middel
5 Gives til middel tilbud
4 Gives til tilbud lidt under middel
3 Gives til tilbud under middel
2 Gives til tilbud noget under middel
1 Gives til tilbud meget under middel
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Tildelingen af karakterer vil ske ud fra nedenstående vægtede
kvalitetskriterier i henhold til krav og ønsker i konkurrenceprogrammet.

2. Byrum – designprincipper – vægtning 20 %
Forslagets beskrivelse af generelle principper for byrumsudformning på havnen – helhed, variation, materialer, design,
bæredygtighed, tilgængelighed mv.
3. Klimatilpasning – tekniske løsninger – vægtning 20 %
Forslagets beskrivelse af de konkrete klimatilpasningsløsninger – indpasning, funktionalitet, teknik, økonomi, drift.
4. Etaper/ økonomi – vægtning 20 %
Forslagets strategi for etapedeling og samlede økonomiske
realiserbarhed, samt forslagets beskrivelse og budget for realisering af den første etape.
De enkelte kvalitetskriterier tildeles et samlet point i henhold
til modellen 1-10. Point ganges med den fastsatte vægtningsprocent. Hvert forslags delpoint lægges sammen. Det forslag
med den højeste pointscore indstilles til tildeling af en råd
giverkontrakt.

OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET FASE 2
Deltagerne i fase 2 bliver kontaktet medio maj 2018 med besked om resultatet. Der forventes officiel offentliggørelse af
resultatet den 26. juni 2018.

DET VIDERE FORLØB
Det er Svendborg Kommunes hensigt, at den endelige vinder
tildeles en rådgiveropgave med at projektere den første etape
af DEN BLÅ KANT. Hvad første etape indeholder, afhænger af
konkurrenceforslagene. Vinderen kan ikke rejse noget krav,
såfremt hensigten af den ene eller anden årsag ikke realiseres.
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OVERSIGT

BILAG / LINKS

KONKURRENCEMATERIALE
1.
2.

Konkurrenceprogram – pdf
Svendborg Kommunes arbejdsklausul og bestemmelser for leverandørernes samfundsansvar
(CSR) er gældende ved levering af rådgiverydelsen. Find retningslinjerne på hjemmesiden her:
www.svendborg.dk/erhverv/leverandoer-til-kommunen/arbejdsklausuler
								

TEGNINGSMATERIALE, FOTOS
4.
6.
7.

Kort Svendborg Havn – dwg
Ortofoto – jpg
Luftfotos – skråfotos – jpg

PLANMATERIALE
8.

Kommuneplan, Svendborg Kommune – http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/bydele_og
_lokalomraader/
9. Fremtidens havn, Udviklingsplan for Svendborg Havn, Svendborg Kommune, februar 2014 – pdf
10. Klimatilpasningsplan, Svendborg Kommune, marts 2015 – http://svendborg.cowi.webhouse.dk
	/dk/hovedstruktur/klima-02/vand_og_klimatilpasning/

BAGGRUNDSMATERIALE, INSPIRATION
11.
12.
13.
14.

Liv på vand 2016-2020, Svendborg Kommune, 2016 – pdf
Idrætspolitik i Svendborg 2017-2022, Svendborg Kommune 2016 – pdf
Den Blå Kant. Dialog- og inddragelsesproces – idékatalog, COWI, marts 2017 – pdf
Midlertidige afprøvninger – beskrivelse og erfaringer, Svendborg Kommune, august 2017 – pdf

UNDERSØGELSER, RAPPORTER
15. Den Blå Kant, forundersøgelse – Tekniske forudsætninger, Orbicon, august 2017 – pdf
15a. Temakort Den Blå Kant, forundersøgelse – Tekniske forudsætninger, Orbicon, august 2017 – pdf
16. Masterplan for regn- og spildevand, Vand og Affald, februar 2016 – pdf
17. Scenarier for åbning af Kobberbækken, Vand og Affald, februar 2016 – pdf
18. Scenarier for ny pumpestation på Svendborg Havn, Vand og Affald, februar 2016 – pdf
19. Retningslinjer for udvikling af Nordre Kaj, Klimatilpasning, regnvandshåndtering
og højvandssikring, Svendborg Kommune, marts 2016 – pdf
20. Etablering af havnebad i Svendborg Havn, Vurdering af strømforhold og overløb
fra fælleskloakker, Orbicon, februar 2017 – pdf
21. Målinger af badevandskvalitet, Svendborg Kommune, 2014-2016 – pdf
22. Strømmålinger ved Svendborg Havn ved Frederiksø, broen, Rambøll, oktober 2016 – pdf
23. LER-oplysninger, Orbicon, april 2017 – pdf
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KONKURRENCEPROGRAMMET
Programmet er udarbejdet med bidrag fra
Svendborg Kommune ved Rikke Lindholst
Svendborg Kommune ved Anna Als Nielsen
Svendborg Kommune ved Klaus Johannessen
Orbicon ved Lars Bendixen
Lokale og Anlægsfonden ved Esben Danielsen
Arkitektkonkurrencerdk ved Anne-Mette Bølling
Tekst, redaktion, grafisk tilrettelæggelse
Jens V. Nielsen, byplanarkitekt
Facilitering af brugerproces
COWI ved Anne Katrine Hornemann
Foto
Svendborg Kommune, Knud Mortensen,
Fagfotografen v/ Geir Haukursson, Jens V. Nielsen
Produktion
Production Facilities
Udsendelse
4. september 2017
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