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2YHUVY¡PPHOVHVNHUUHJHOP VVLJW+HU
står vandet op over kajkanten på Jessens
Mole ved havnekontoret i december
2013.

Baggrund
I visionen for Svendborg Havn bliver Svendborg
Havn set som en fremtidig bæredygtig bydel.
Som udgangspunkt omhandler bæredygtighed
idéen om at sikre fremtidige generationer
de samme muligheder som den nuværende
generation overtog kloden med. I den forstand
handler bæredygtighed meget om vores
DNWLYLWHWHUVLQGÀ\GHOVHSnQDWXUJUXQGODJHW0HQ
bæredygtighedsbegrebet bliver også i mange
sammenhænge set langt bredere ift. økonomiske,
kulturelle og sociale spørgsmål. I relation til at
omdanne havnen og danne en ny bydel ser
byrådet umiddelbart følgende overordnede
aspekter i bæredygtighedsbegrebet:

•
•
•

Sundhed og sociale forhold
Økonomi
Miljø og energi

I det følgende udfoldes disse aspekter i en række
underpunkter.

Strategi
Sundhed
Den sundhedsmæssige bæredygtighed
handler om at fremme en sund livsstil. Den
fysiske planlægning og byggeprojekterne
skal understøtte det ved bl.a. at tilbyde gode
muligheder for friluftsliv, motion og idræt (både
organiseret og uorganiseret) samt sikre gode
PXOLJKHGHUIRUJDQJRJF\NHOWUD¿N
Det giver store fordele at tænke disse aktiviteter
med, når de byområder omdannes eller
nyanlægges. I havneområdet ligger der en

gylden mulighed for at skabe gode og bycentrale
motionsmuligheder i en sammenhængende
havnepromenade. Jo tættere på boligen eller
arbejdspladsen motionsmulighederne ligger og
jo mere integreret en del af byen disse aktiviteter
er, des bedre udgangspunkt for sundhed vil
der kunne opnås. Den sammenhængende
KDYQHSURPHQDGHIRUEnGHJDQJRJF\NHOWUD¿NYLO
endvidere henvende sig til den omkringliggende
by og skabe nye sammenhænge på langs af
sundet.
Ud over muligheden for motion kan
sundheden også styrkes gennem tilbud om
byhaver og taghaver og de muligheder for
lokal fødevareproduktion der ligger heri.
Sundhedsaspektet kommer endelig i fokus i det
endelige valg af byggematerialer.
Sociale forhold
Social bæredygtighed drejer sig i høj grad om at
skabe rammer for et alsidigt byliv og modvirke
tendensen til ghettodannelse. En meget konkret
måde at modvirke socialt ensidige bydele er
at arbejde med en bred sammensætning af
boligtyper og ejerformer. Det resulterer som
regel i en mangfoldighed i sammensætningen af
beboerne. Men fokus bør også være på at skabe
alsidighed i sammensætningen af erhverv og
kulturtilbud for at tiltrække en bred vifte af ansatte
og brugere.
Muligheder for at mødes og opleve andre livsstile
kan bidrage til at skabe en social bæredygtighed.
Byrummene og havnepromenaden er derfor
også et instrument til skabelsen af social
bæredygtighed.

Svendborg Havn har, ligesom så mange
andre havne, en tiltrækning på en række af
samfundets udsatte grupper. I Svendborg ligger
havn og stationsområde i tæt sammenhæng,
og tendensen er måske af den årsag forstærket
her. I en omdannelse af havnen skal der være
særlig fokus på at sikre opholdssteder for
byens udsatte. Udviklingsprojekterne vil ikke
kunne undgå at ramme nogle af de steder
på havnen, hvor de udsatte i dag mødes.
Som led i udviklingsprocessen skal der derfor
sikres erstatninger i form af nye møde- og
opholdssteder for disse grupper.
Økonomi
Økonomisk bæredygtighed kan både ses i
forhold til anlægs- og driftøkonomi. Da projektet
først i senere faser vurderes med hensyn til
den samlede økonomi er det ikke muligt på
det nuværende grundlag at vurdere projektets
økonomiske bæredygtighed.
Som udgangspunkt må der forventes et krav om
økonomisk bæredygtighed uanset om projektet
gennemføres i offentligt regi, i offentligt/privat
samarbejde eller under rene private former. I den
udstrækning der er private interesser involveret
må det endvidere forventes, at der skabes et
afkast af den investerede kapital.
En vurdering af den økonomiske bæredygtighed
forudsætter en forholdsvis detaljeret
bearbejdning af anlægs- og driftsomkostninger
og afsætningsmuligheder, herunder en
værdifastsættelse.
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Klimatilpasning
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'LJHWVRPHWJU¡QW
byrumselement

Åbninger sikrer adgang til
vandkanten

Forhøjninger på diget kan bruges
som platforme til udeservering og
udkigsposter
Vandstandsstigningernes
omfang over daglig vande.

Klima
De bedste bud videnskaben har på effekterne
af de igangværende klimaændringer er, at
Danmark får ændrede vejrforhold i retning
af kraftigere nedbør, mere blæst, højere
gennemsnitstemperaturer og stigende vandstand
i havet. En udviklingsplan for et kystnært område
må have en strategi for ekstreme vejrsituationer.
Men i et nyt byudviklingsområde som havnen
må bebyggelsen og infrastrukturen også
udformes, så den i mindst mulig grad bidrager
til at forværre klimasituationen. Svendborg
Kommunes overordnede mål på klimaområdet er,
at kommunen forbereder sig så godt som muligt
på klimaændringerne. Kommunen skal som
minimum leve op til de statslige målsætninger.
Samtidig skal der skabes så mange grønne jobs
som muligt.
Der er en vis usikkerhed omkring, hvad
klimaændringerne vil betyde for Svendborg
Kommune på langt sigt. I første omgang betyder
skybrud og tøbrud, at vandløb og kloakledninger
ikke kan lede de store vandmængder væk
hurtigt nok. Skybrud viser en tendens til at blive
kraftigere, og ske oftere. Der er ikke én løsning
på dette problem. Vi skal formentlig både bygge

større rør og samtidig blive bedre til at forsinke
vandmasserne, inden de oversvømmer følsomme
områder.

Klimatilpasningsplanen indeholder scenarier for
en havvandsstigning på 2 og 3 meter, svarende til
en 100 års hændelse i 2010 og 2110.

Der optræder også oversvømmelser af de
KDYQ UHRPUnGHUXQGHUVWRUPÀRG'LVVH
oversvømmelser vil formentlig blive hyppigere
og større, og Svendborg Kommune skal
beslutte, hvordan kommunen vil imødegå
udfordringerne. Svendborg Kommune har
ODYHWHQVWRUPÀRGVDQDO\VHVRPNDQEUXJHV
til at vurdere, om et bestemt byggeri vil blive
RYHUVY¡PPHWYHGVWRUPÀRG%\JKHUUHUGHU
ønsker at bygge tæt på havniveau, opfordres
WLODWVHQ UPHUHSnVWRUPÀRGVDQDO\VHQIRU
at træffe beslutning om, hvor godt man ønsker
at sikre et byggeri mod oversvømmelser fra
KDYHW6WRUPÀRGVDQDO\VHQVNDORJVnDQYHQGHVL
forbindelse med den kommunale planlægning, så
YLXQGJnUDWXGO JJHVWRUPÀRGVWUXHGHDUHDOHUWLO
en anvendelse, der ikke tåler oversvømmelse.

For at imødegå risikoen for oversvømmelser
LIRUELQGHOVHPHGVWRUPÀRGLQGHKROGHU
udviklingsplanen forslag om at ny bebyggelse
i områder uden eksisterende – og måske
bevaringsværdig bebyggelse – hæves op på
plinte, hvor bebyggelsen opføres med gulvkoter
der friholder bebyggelsen for oversvømmelse
i højvandssituationer. I de centrale dele af
havnen etableres der derudover et dige med
en topkote på 2,5 til 3 m (det vil sige 1-1,5 m
over kajkanten). Diget kan sikre områder med
bevaringsværdig bebyggelse. Endelig vil der
også være mulighed for at sikre enkeltbygninger
med skotter der isættes i forbindelse med en
højvandssituation.

Svendborg Kommune fremlægger i efteråret
2014 en klimatilpasningsplan, der først og
fremmest vil udpege hvilke områder, der er
truet af oversvømmelse, og hvor de største
samfundsmæssige værdier er på spil.

Diget, som etableres parallelt med og bag
havnepromenaden tænkes med en rekreativ
funktion. Det bør således opføres i varierende
EUHGGHURJPHGYDULHUHQGHRYHUÀDGHUVnGHWNDQ
indgå som et byrumsmøbel og bruges til ophold,
bevægelse og leg.
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Regnvand
$ÀHGQLQJHQDIUHJQYDQGVNDOW QNHVLQGL
byplanen dels som et bæredygtigt og rekreativt
element, dels som sikkerhed imod overbelastning
af kloaksystemet. Fra dele af området kan
UHJQYDQGHWDÀHGHVGLUHNWHWLOKDYQHEDVVLQHW
mens det fra andre dele kan ledes til beplantede
trug til nedsivning og optagelse i træer og
SODQWHUHOOHUJHQQHP¿OWUHULQJWLOEUXJLEDVVLQHU
vandkunst, biotoper eller lignende.
Dele af havneområdet og nærliggende
arealer ved Ørkildsgade mv. er i dag ramt af
oversvømmelse i forbindelse med skybrud.
9HGGLPHQVLRQHULQJHQDIDÀHGQLQJDIUHJQYDQG
IUDRPUnGHWVNDOEHKRYHWIRUDÀHGQLQJDI
RYHUÀDGHYDQGIUDEDJODQGHWW QNHVPHG(Q
PXOLJKHGIRUDÀHGQLQJDIRYHUÀDGHYDQGYLO
Y UHHQnEQLQJRJÀ\WQLQJDI.REEHUE NNHQ
En sådan løsning vil i særlig grad kunne forene
EHKRYHWIRUDÀHGQLQJDIYDQGYHGVN\EUXGPHG
ønsket om at udnytte klimasikring rekreativt og
VNDEHEHGUHOHYHIRUKROGIRU¿VN
Energiforsyning og -forbrug
Svendborg Kommune har forpligtiget sig til at
arbejde for de statslige mål omkring udledning af
drivhusgasser. Det betyder bl.a., at kommunen
skal være fuldt forsynet med energi fra
vedvarende kilder i 2050. Samtidig vil Svendborg
Kommune fremover ved nybyggeri leve op til
kravene for lavenergibyggeri, dvs. niveauet
over gældende standard. Ved ombygninger
og vedligehold skal man leve op til det niveau,
der er økonomisk bæredygtigt, set i forhold til
bygningens generelle stand og forventede levetid.
Det er et overordnet mål at skabe maksimal

bæredygtighed i havneområdet – som
minimum en CO2-neutral bydel med hensyn
til bygningsdrift, når bydelen er fuldt udbygget.
Udfordringen i forhold til denne målsætning er
blandt andet den store andel af bevaringsværdig
bebyggelse, som umiddelbart er vanskelig at
energioptimere. Udviklingsplanens område vil
kunne forsynes med fjernvarme fra Svendborg
kraftvarmeværk.
I forbindelse med nybyggeri og byomdannelse
skal der arbejdes med solceller og eventuelt
vindenergi. Dertil kommer, at muligheden for at
udnytte havstrømmen i sundet som energikilde
skal undersøges.
8GYLNOLQJVSODQHQVNDOWUD¿NDOWXGIRUPHVSnHQ
måde, der lægger op til maksimal anvendelse
DINROOHNWLYWUD¿NF\NOLQJRJJDQJ0XOLJKHGHUQH
herfor er til stede i kraft af områdets centrale
placering i byen og nærheden til Svendborgs
WUD¿NWHUPLQDO
Jordforurening
Alle arealer indenfor udviklingsplanens område
HURPUnGHNODVVL¿FHUHW-RUGLRPUnGHNODVVL¿FHUHW
område antages som udgangspunkt som
minimum at være lettere forurenet. Det betyder,
at jorden ikke kan fjernes, uden at den kan
dokumenteres ren ved analyser.
Væsentlige dele af havneområdet er kortlagt
på Vidensniveau 1 eller 2, hvilket vil sige ud fra
alene en historisk viden om hvilke aktiviteter, der
er foregået (mistanke om en forurening), eller en
konkret viden ud fra jordbundsundersøgelser.

På Frederiksø er der kortlagt områder med
kraftige forureninger med baggrund i områdets
forhistorie som olie- og benzindepot, men også
i en række andre områder på havnen er der
kraftige forureninger efter kul- og koksoplag,
petroleums- og benzindepoter mv.
I detailplanlægningen skal det ud fra
bebyggelsens konkrete udbredelse og
anvendelse vurderes i hvilket omfang, der skal
fjernes jord samt hvilke andre indsatser der må
sættes i værk.
Ud fra historisk materiale og undersøgelser er
der foretaget et bedste skøn over, hvor der er
forurenet med hvilke komponenter og i hvilken
grad.
Støv
Støvgener reguleres gennem miljøgodkendelser
og miljøtilsyn. På mindre virksomheder, hvor der
ikke kræves miljøgodkendelse, kan støvgener
reguleres gennem indskærpelser og påbud.
DLG har nyligt fået revurderet deres
miljøgodkendelse, hvilket indebærer, at
virksomheden skal have udført støvmålinger
til dokumentation for, at gældende
støvgrænseværdier bliver overholdt.
6W¡YIUDVDQGEO VQLQJLHQÀ\GHGRNPnLNNH
være generende for omgivelserne. Støv fra
sandblæsning reduceres ved støvnet for enden af
À\GHGRNNHQVDPWYHGLGULIWHQDWWDJHK¡MGHIRU
vindretning og hastighed.
Støvgener som fremkommer ved losning/lastning
af støvende gods over kaj, vil kunne reguleres
gennem påbud til den, der udfører aktiviteten.
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Kort over områdets støjkilder
$OOHYLUNVRPKHGHUIDNWLVNHVW¡MNLOGHU
LQFOKDYQHNUDQ¡VWNDMÀ\GHGRN
færger og ny busterminal
dagperiode kl. 07-18

Kort over områdets støjkilder
$OOHYLUNVRPKHGHUIDNWLVNHVW¡MNLOGHU
incl.færger og ny busterminal
natperiode kl. 22-07
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Kort over områdets støjkilder
$OOHYLUNVRPKHGHUIDNWLVNHVW¡MNLOGHU
LQFOKDYQHNUDQ¡VWNDMI UJHURJQ\
busterminal
aftenperiode kl. 18-22

Kort over områdets støjkilder
9HMWUD¿N
LQFOWUD¿NSn-HVVHQV0ROHWLOI UJHU

Erhvervsstøj
Færger

Dag

Aften

Nat






DLG
P&S
RingAndersen
*U¡Q LQJHQRYHUVNULGHOVH
*XO PLQGUHRYHUVNULGHOVH RSWLOG%RYHUVNULGHOVH
2UDQJH 9 VHQWOLJRYHUVNULGHOVH WLOG%overskridelse
5¡G VWRURYHUVNULGHOVH(over 10 dB. overskridelse

Støj
Støjfølsomme anvendelser såsom kontorer
og boliger må ikke belastes af støj i væsentlig
RPIDQJ(UKYHUYVVW¡MRJWUD¿NVW¡MVNDORYHUKROGH
vejledende grænseværdier, som er fastlagt af
Miljøstyrelsen.

Modelberegninger af erhvervsRJWUD¿NVW¡MIUD
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De væsentligste støjkilder i forhold til
havneområdet er støj fra virksomheder, færger,
WUD¿NWHUPLQDOHQRJRYHURUGQHGHYHMH0HG
baggrund i en række målinger af den faktiske
støj fra enkeltvirksomheder er der i en digital
støjmodel for hele havneområdet gennemført
en række beregninger af støjudbredelsen set
for havneområdet under ét og for de enkelte
PHVWVW¡MHQGHYLUNVRPKHGHU9HMWUD¿NNHQVRP
er omfattet af andre støjgrænser end støj fra
virksomheder, er beregnet for sig. Beregningen
af alle virksomheder under ét sammenholdt
med beregninger for de mest støjende
enkeltvirksomheder hver for sig giver mulighed
for at vurdere støjbelastningens sammensætning
i de forskellige delområder på havnen.
Som det fremgår af den sammenfattende tabel
¿QGHUGHY VHQWOLJVWHRYHUVNULGHOVHU¿QGHUVWHG
aften og nat. Støjkortene viser modelberegninger
af den samlede faktiske støj aften og nat fra
alle virksomheder i havneområdet. Når disse

beregninger sammenholdes med beregninger
fra de mest støjende enkeltvirksomheder
viser det sig, at de største bidragydere til
støjbelastningen er færgerne (Ærøfærgerne
og Skarø/Drejøfærgen) samt DLG ved Østre
Kaj. For begge disse støjkilder gældet det,
at de overskrider grænseværdierne ved
eksisterende boligområder ved henholdsvis
Kullinggade/Tuxensvej og Kastanie Allé/
Øxenbjergvej. DLG ved Østre Havnevej har
fået en miljøgodkendelse, som forudsætter at
overskridelserne ved Kastanie Allé/Øxenbjergvej
bringes til ophør. Hvad angår færgerne er der
taget skridt til et påbud om at nedbringe støjen.
Petersen og Sørensen A/S overskrider
grænseværdierne ved boliger på
Christiansmindevej og ved Tuxensvej og
sandblæsning har været indstillet i omtrent et
nU'HUDUEHMGHVSnDW¿QGHWHNQLVNHO¡VQLQJHU
der gør det muligt, at Petersen og Sørensen
$6NDQRSUHWKROGHDNWLYLWHWHUQHLÀ\GHGRNNHQ
Ring Andersens Træskibsværft overskrider ikke
grænseværdierne.
Ud over virksomhedsstøjen er dele af
havneområdet også betydeligt belastet af
WUD¿NVW¡M±JU QVHY UGLHUQHHUVnOHGHV
overskredet på hele eller dele af alle veje i

havneområdet. De største overskridelser sker
langs Nyborgvej, men også langs Toldbodvej og
Jessens Mole er der væsentlige belastninger.
Støj er en udfordring, når man blander funktioner
i en relativ lille havn. Men Byrådet ønsker
blandede funktioner, fordi det er det, som kan
gøre Svendborg Havn spændende og attraktiv
sammenlignet med andre havneomdannelser,
hvor man ensidigt har satset på boliger. Det er
samtidigt Byrådets vurdering, at støjgrænserne
kan overholdes, forudsat at de mest
støjbelastende aktiviteter, såsom sandblæsning
RJW¡UULQJDINRUQXGIDVHVHOOHUDWGHU¿QGHV
tekniske løsninger, der kan nedbringe støjen til et
acceptabelt niveau.
I den udstrækning der efter regulering af
støjen ved de nævnte virksomheder fortsat er
overskridelser i den samlede støjbelastning, er
der mulighed for at stille krav til støjdæmpning
af nyt byggeri i havneområdet. Disse krav skal
VSHFL¿FHUHVLORNDOSODQHURJGHWVNDOVLNUHVDW
indendørs støjniveauer kan overholdes og at
der kan sikres udendørs opholdsarealer, hvor
støjniveauet overholder grænseværdierne.
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