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1.0 INDLEDNING
FEASIBILITY STUDIET HAR FOKUS PÅ
3 HOVEDOMRÅDER:
- 1 omfatter udviklingen af flere mindre projekter i havnen, som tilsammen skaber den maritime
attraktion.
- 2 omfatter en udviklingsmæssig tidslinje.
- 3 omfatter udvælgelse af aktiviteter ud fra et
kommercielt og indholdsmæssigt synspunkt.
SVENDBORG HAVN ER ET UNIKT STED I
VERDEN! OG DERFOR SKAL HAVNEN UDVIKLES SOM EN MARITIM ATTRAKTION, UD
FRA IDEEN OM AT HAVNENS FUNKTION OG
RAMMER UDVIKLES SOM EN EVOLUTIONSPROCES, TRIN FOR TRIN, OG IKKE SOM EN
REVOLUTION, HVOR DER ER STOR RISIKO FOR
AT MISTE IDENTITETEN MED DE KVALITETER,
VI I DAG OPLEVER.
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HVAD ER DET SÅ DER GØR HAVNEN SÅ FANTASTISK!
Vi oplever både fortid og nutid i et samspil mellem den maritime historie og en nutidig havn, der har et levende maritimt miljø.
I havnen arbejdes der på værfterne, der uddannes søfolk, færger anløber
og lystsejlerne besøger havnen.
Den autentiske oplevelse af havnen, hvor alle vores sanser sættes i svingninger, er kerneoplevelsen.
Autenticiteten er jo helt afgørende, men for eksempel Hirtshals og
Hamburg havne er jo også levende maritime autentiske miljøer, men er
ikke i nærheden af at rumme den for Svendborg havn unikke historik,
charme, sammenhæng og landskabelige kvalitet.
Svendborg havn ligger for foden af bakkerne, og vi oplever havnerummet som en floddal, der løber igennem byen. Både fordi der er denne
landskabelige ramme med bakkerne, og fordi havnerummet drejer omkring Frederiksø, skabes der mange udsigter, oplevelser med en smalt
havneløb der åbner sig op mod Svendborgsund, beddinger, færgelejer
og bådbroer, der tilsammen skaber denne visuelle mangfoldighed.
Der er altid noget at opleve og se på i Svendborg havn!

NÅR DET NU ER SÅ GODT, HVORFOR TJENER VI SÅ INGEN PENGE PÅ
HAVNEN!
Dette altid et godt spørgsmål, men traditionelt er havnen jo ikke indrettet med entre og museer, men udspringer af de maritime erhverv og
deres behov.
Skal der tjenes penge, kunne man jo placere et storcenter eller andet
kommercielt i havnen, men en sådan form for revolution vil være en
sabotage af værdien omkring den maritime kulturarv, hvorimod en respektfuld udvikling på den lange bane vil være meget mere værdifuld og
rentabel.
Der lægges derfor op til at Svendborg kommune udarbejder en strategiplan for havnens kommende 7-10 år, hvor alle koncepter samles op og
tænkes ind i den samlede oplevelse af havnen.
Alle nye tiltag skal som minimum vurderes ud fra følgende 2 betragtninger:
A. Giver projektet en øget værdi og styrkelse af den maritime oplevelse?
B. Giver projektet en indtægt ud fra en realistisk forretningsplan?
I den sammenhæng er de strategiske overvejelser vigtige, da et projekt måske har stor betydning vedr. maritim identitet, men er en dårlig
forretning og vice versa.
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SVENDBORG HAVN SKAL GIVE INDTÆGT TIL
BYEN; AT TJENE PENGE PÅ DET VI HAR OG UDVIKLE NYE TILTAG MED RESPEKT OG SAMMENHÆNG!
Vi skal udvikle de eksisterende aktiviteter, f.eks. flere
anløb af lystbåde og besøgende udefra, strukturere
festivaler som julemarked, Æbleræs og andre, så disse
skaber indtægter, samt udvikle nye formater som f.eks.
Halloween/efterårsferien.
Dernæst skal vi fortsætte de udstillinger, der allerede er planlagt på havnen sammen med Svendborg
Museum, og udvikle dem som forretninger med entre.
De eksisterende bygninger kan udnyttes til maritime udstillinger, kulturbegivenheder, oplevelsescentre og udvikles løbende og ikke nødvendigvis med
faste store drifts- og personale udgifter. Havneture,
bådfart, øhop og aktiv-ferier tænkes med ind i havnens identitet.
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DET ER IKKE ET MUST MED EN FLOT MUSEUMSBYGNING PÅ
HAVNEN FOR AT SKABE EN UNIK MARITIM ATTRAKTION I
SVENDBORG!
Havnen er i sig selv, med alle aktiviteterne, en perfekt ramme for
at udvikle et mere fleksibelt koncept, inspireret af f.eks. frilandsmuseer.
På et frilandsmuseum er der et landskab, som skaber rammen
for gæsternes oplevelse af de forskellige landbrugsbyggerier og
dyrkningsmetoder.
Svendborg havn skaber denne ramme, således at de forskellige
tiders maritime kulturarv kan fortælles, men det spændende ved
Svendborg, og det som gør, at vi oplever en unik attraktion, er at den
i dag er et levende sted med værfter, uddannelse, færger og lystsejlere.
Dette er jo helt forskelligt fra et frilandsmuseum, hvor skuespillere
skal skabe autenticiteten. Vi oplever den direkte i 1:1 med alle sanserne ved et besøg på havnen.

KAN VI BRUGE HAVNENS BYGNINGER TIL FLERE TING!
Det kan være svært at drive et klassisk museum med de nødvendige
udgifter til personale, drift osv. som kræves, men på den anden side er
det selvgroede miljø, med f.eks. frivilligt arbejde til restaureringen af et
skib, jo i og med det altid er i drift (pga. frivilligheden) svært at kræve
og forvente en stor entre til.
F.eks. kan det tænkes, at de store værftshaller indrettes med skibsmodeller, og formidling sker langs vægge og med flytbare elementer midt
på gulvet. I hverdagssituationen ankommer gæsterne til et maritimt
museum, men om aftenen omstilles rummet til en forestilling.
Denne mulighed kan både udnyttes til dobbeltfunktioner, men også i
forbindelse med store temaudstillinger om den maritime kulturarv.
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Information

Vi byder dig velkommen til Svendborg Havn og håber besøget bliver behageligt!

Willkommen im Hafen von Svendborg! Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.

We welcome you to Svendborg Harbour and hope that your stay with us will be pleasant!

Havnepenge og havnekort
Du betaler havnepenge ved at købe en billet i billetautomaten. Billetten skal placeres synligt på din båd.
Billetautomaten er døgnåben.
I billetautomaten kan du også købe et havnekort, som giver adgang til havnens faciliteter.
Billetautomaternes placering fremgår af kortet. Følg vejledeningen på automaten. Du kan betale med
DKK, Euro, Dankort og internationale kreditkort.

Hafenabgaben und Hafenkarte
Zur Entrichtung der Hafengebühr lösen Sie bitte ein Ticket im Automaten. Dieses ist gut sichtbar am Boot
anzubringen. Der Automat ist Tag und Nacht in Betrieb.
Im Automaten können Sie auch eine Hafenkarte kaufen, mit der Sie Zugang zu allen Einrichtungen des Hafens haben.
Die Lage der Automaten ist aus der Karte ersichtlich. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Auto-

Harbour money and Harbour card
You can pay Harbour money by buying a ticket from the ticket machine. The ticket must be visibly displayed on your boat. The ticket machine is open 24 hours.
You can also buy a harbour card in the ticket machine that gives you access to the harbour facilities. The
location of the ticket machines can be seen on the map of the harbour area. Please follow the instructions
on the ticket machine. You can pay with DKK, Euro, Dancard and international credit cards

06

Opsamling og idekatalog
FEASIBILITY STUDY, SVENDBORG HAVN MARITIM AT TRAKTION
2.0 ORDLISTE

MARITIM ATTRAKTION
Denne betegnelse omfatter hele Svendborg havn med alle sine aktiviteter, og i princippet er
det alle kajer, moler og havnerummet. Havnen som hjertet i attraktionen.
VÆRFTET, NAVIGATIONEN OG FÆRGEN - TEMAOMRÅDER
2 – 3 udstillinger med entre placeret ved Ring Andersens træskibsværft, i forbindelse med
Simacs foyer og ved Havnepladsen i Pakhuset.
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MARITIM LEGEPLADS
Et udeareal med entre der er udformet som et oplevelse og et legeunivers fra 1 – 14 år.
Udformningen udspringer af den maritime verden.
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VELKOMSTCENTER
En udvidelse af temaområdet ved værftet som en velkomstcenter med cafe, butik samt mulighed for udstillinger og events i fleksible udstillingsrum.
EVENTS
Udvikling af allerede eksisterende maritime events som julemarked, Æbleræs etc. Ideen er at udvikle nye
produkter som Halloween/spøgelsesskibet og lign.
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MARITIME UDSTILLINGER
Temaudstillinger, ikke permanente, placeret bl.a. i de eksisterende
værftshaller med varighed af 1½ - 3 måneder.
MARITIMT MUSEUM
En ny bygning med placering i forbindelse med den store bedding
mod Svendborgsund.
Bygningen huser bl.a. nye lokaler til Svendborg Museum med
forskning, bibliotek og samling.
MARITIM OPLEVELSESPARK
En ny kommerciel attraktion, hvor gæsterne prøver kræfter med at
være til tops i masten, stå i stævnen på et skib i en orkan og laste
sit skib så det ikke synker!
VÆRFTSHALLERNE - de fleksible udstillingsrum
Dette er multifunktionelle rum, men scenografisk tematiserede
med den maritime historie.
Hallerne kan bruges til kultur, temaudstillinger etc.

Behovet for en ordliste er et udtryk for den anderledes tilgang og udformning projektet om en maritim attraktion i Svendborg har fået.
Normalt bygges en attraktion som en videreudvikling af et eksisterende koncept, eller som et stand alone museum.
Som det beskrives i afsnit 3.0 om baggrund, har projektet udviklet sig fra en mere klassisk museumsopfattelse med en udstillingsbygning til at bruge
hele havnens og alle dens kvaliteter som dele i attraktionsoplevelsen.
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3.0 BAGGRUND
Feasibility studiet er bestilt af Svendborg Kommune, og
materialet skal bruges som en del af en større diskussion om
udviklingen af Svendborg og prioriteter i den forbindelse.
Studiet har fokus specifikt på udviklingen af Svendborg havn
som en maritim attraktion.
På mange måder er dette en lønsomhedsundersøgelse, eller
forundersøgelse, fordi Svendborg Kommune allerede har
mange initiativer i gang både i relation til events, udstillinger

Derfor omhandler dette studie meget, både i omfang,
temaer, fokus samt aktivitetsniveau, og dermed om hvorvidt
en satsning og investering i udvikling af en maritim attraktion
på havnen kan betale sig for Svendborg kommune at satse på.
Hvad forstås ved den maritime kulturarv: det kan være skæbner i byen, en særlig mennesketype, f.eks. sømanden, en fysisk
ramme, f.eks. havnen med sine historier og nutidens brug af
havnen. Forholdet mellem professionelle søfolk og mere alm.
lystsejlere og hermed mellem fritidssejlerne og de maritime
erhverv.
.
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Som Maleren Eckersberg nævner i forbindelse
med sin fascination af skibstegninger og marinemalerier, har det danske folk lige siden vikingetiden
haft en udlængsel og en fascination af havet og
rejsen ud i verden.
Svendborg Havn er som skabt til at danne rammen
for denne drøm og fortællingen om alt hvad den
udlængsel afstedkommer.
Det magiske er den decentrale struktur, som i et
arbejdende frilandsmuseum, der både har nutiden
og fortiden med.
Kulturarvsstyrelsens analyse har skabt fundamentet for den særlige værdisættelse af de 8 udpegede kulturmiljøer på havnen, og kommuneplanen for 2013 har indarbejdet områderne i de
overordnede mål for havnen.

12

Opsamling og idekatalog
FEASIBILITY STUDY, SVENDBORG HAVN MARITIM AT TRAKTION
3.0 BAGGRUND

Men der er efter analyse af havnens rum også god plads både til det selvgroede, det institutionelle og erhvervet.
Faktisk vurderes det at udviklingen af moderne maritime virksomheder på havnen skal prioriteres meget højt.
Den autenticitet, disse giver havnen som destination, kan ikke vurderes højt nok. ”Alles havn” er hermed temaet, og rent
funktionelt giver det bedst mening at bruge “Programparken” (programparken danner rammen for forskellige events ud fra
et årsprogram) som inspiration.
Maritime events, der er i Svendborg havn, er f.eks. Tallship race og Silverrudder.
Vi er stolte over vores havn og bruger den, derfor kommer turisterne, fordi de ikke oplever en plastikverden her, men real
life.
I Svendborg prøver du tingene, det er for alle med hands on på den maritime verden.
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4.0 UDVIKLINGSWORKSHOPS 2015
Der har været afholdt 3 udviklingsworkshops med den brede vifte af interessenter den 6. jan., 26. jan. og den 16. feb. 2015.
Workshop 1., den 6. jan. havde som tema En generel ideudvikling, med
alles input til gode ideer vedr. Svendborg havn og udviklingen af en
Maritim attraktion.
Workshop 2., den 26. jan havde som tema at lave En SWOT analyse i relation til udviklingen af Svendborg havn som maritim attraktion.
Workshop 3., den 16. feb. havde som tema at lave En handlings og prioriteringsplan for udviklingen af havnen som maritim attraktion frem til
2020, bl.a. med emnet ”hvad satser vi på først”.
Der kom mange gode tanker frem, og disse er fremsendt til Svendborg
kommune som resultatet af de 3 udviklingsworkshops.
Findings fra disse workshops grupperer sig i følgende temaer:
Den maritime kulturarv
De små skridt

EN MARITIM ATTRAKTION I VERDENSKLASSE!
MISSION.
Svendborg havn er et levende maritimt miljø, som bidrager til forståelsen af
den maritime arv, både den historiske og den nutidige.
VISION.
Svendborg havn vil være internationalt anerkendt som en maritim attraktion, der hele tiden er i udvikling med udspring i den maritime kulturarv.
Svendborg havn vil gerne kendes på følgende kerneværdier!
-

Ledende maritimt miljø i Nordeuropa
Et autentisk maritimt miljø gennem alle tider
Et sted i udvikling og center for viden
Havnen som rammen for samarbejde

Begynd nu
Hands on
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DELMÅL I RELATION TIL UDVIKLINGSMÅL FOR VISIONEN.
- Antal turister øges med _________________% i 2020
- Antal anløb af lystsejlere øges med________% i 2020
- Overnatninger i Svendborg øges med______% i 2020
- Tilflytning af nye indbyggere, antal________i 2020
- Nye virksomheder etableres antal_________ i 2020
Rammen for attraktionen er hele Svendborg havn, med sin historie og flotte landskabelige karakter.
Der er 2 aktuelle principper, som man kan vælge imellem i programmeringen af havnen:
PRINCIP A.
Themepark havnen
Denne organisering kendes fra Disney, Universal og Randers regnskov. Dvs. opdeling af attraktionen i forskellige tematiske zoner.
PRINCIP B.
Programpark havnen
Denne organisering kendes fra det klassiske bytorv, med f.eks. torvedage og festival og festdage. Tivoli og Prater i Wien er ligeledes attraktioner,
hvor forskellige events skifter gennem sæsonen.
Svendborg havn rummer naturligt både elementer af A og B.
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Der er en lang række mennesker, der er involverede i havnens udvikling,
og som har baggrund i de Maritime erhverv. Der vil også være mange andre
med faglige relationer til det maritime univers, som kan have betydning for
attraktioner i og udvikling af havnen:

A. Der er ingen tvivl om, at det er store beslutninger, med betydning for
fremtidens havnerum og muligheden for erhverv, fritid, kultur og maritim
identitet, som Svendborg har gang i her, så der skal være respekt for alle de
følelser, der fremkommer.

Borgere i Svendborg
Brugere af havnen, både færgefart og arbejdspladser
Dem der arbejder med havnens drift
Fritidsbrugere af havnen
Politikere/beslutningstagere

B. Det er et guldæg af identitet og attraktionspotentialer, der ligger i
Svendborg havn, det behøver man ikke at være eksperter for at fortælle,
et besøg på stedet er nok. Når det eksisterende potentiale allerede er så
stort, bliver man i planlægningen af en udvikling nødsaget til at styrke og
forstærke de bedste karaktertræk og funktioner.

Det var tydeligt at opleve i forbindelse med de 3 udviklingsworkshops, at
der er store følelser i spil, når talen falder på Svendborg havn, og hvorledes
denne skal udvikle sig.
Der er stor agtpågivenhed at spore, omkring hvorvidt der tages forkerte
valg, og set udefra er udviklingen af havneplanen som et nødvendigt og
godt redskab til fremtidig udvikling meget betegnende for sværhedsgraden i sådanne udviklinger, som også denne ide om en maritim attraktion falder ind under.

C. Der er begrænset økonomi til rådighed omkring havnen, og ses den som
et selvstændigt profitcenter, ligger der allerede gode indtægter, men også
store udgifter til drift, hvor tallet 5 mio. bl.a. er fremkommet som et udgiftsniveau. Således handler det om at gøre interessenter klart, at det er ikke et
spørgsmål om, at det skal ske, men hvorledes det kan tilpasses, at havnen
skal forandres og begynde at tjene penge til både driften og
Svendborg by.

- Påvirker det erhvervslivets mulighed i negativ retning for udfoldelse og
udvikling i havnen?
- Er der taget nok hensyn til fritidsbrugerne?
- Er det den rigtige forståelse af den maritime kulturarv?
- Og listen er næsten endeløs, med betragtninger, der sat op mod hinanden, får skabt en nulpunktssituation af et beslutningsvacuum.

Så sættes A, B, C sammen med de mange forskellige mennesker, der har
deres mening og gang i havnen, så har man en smeltedigel af forskellige
forståelser for den maritime kulturarv, havnen som forretning og havnen
som attraktion.
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Skal der opnås ejerskab i denne proces, kan følgende være redskaber:
- En fælles ordliste som alle bruger, og som er drøftet af alle.
- Svendborg havn - hvad er afgrænsningen
- Maritim kulturarv - hvad er det i relation til Svendborgs maritime
historie
- Svendborg havn: mission, vision og strategi

Der er mange måder at organisere en sådan selvejende institution på, men
det vigtigste er det signal det kan give.
Det er havnen selv der er afsender af beskeder, der udvikler og får sat forandringsprocesser i gang. Dvs. at oplevelsen fra at det er et kontor på rådhuset,
der har sat en proces i gang ud fra ikke helt klare motiver, frem til at det er
havnen selv, som har behov for en proces.

Hvilken betydning har følgende aktiviteter/emner:
- Færger
- Lystsejlere
- Maritime erhverv
Denne øvelse skal ende med en pamflet, der kan skabe en fælles platform
for forståelsen af havnen før, nu og i fremtiden.

Når der er så mange gode mennesker involveret i havnen, må det blive en
udviklingsproces at være åben, samarbejdende og inkluderende, således at
alle får chancen for at komme med gode ideer, og at der en god kommunikation og klarhed i hvorfor at nogle ideer er valgt fra og andre implementeret.
Igen kan det være meget svært fra et kontor i rådhuset at være troværdig på
havnens vegne over for de forskellige interessenter, alene fordi et kontor på
rådhuset jo skal tænke på hele kommunens udvikling og tage det store helhedssyn på prioriteter osv.
Er det havnen som selvejende institution, så kommer prioriteter og forslag
direkte fra havnen selv, og adressat og motiver er krystalklare i relation til afsender.

HAVNEN SOM AFSENDER
Dernæst anbefales det, at havnen fremstår som afsender på alt processen. I dag har Svendborg kommune en rolle, Svendborg museum en mening, diverse aktører deres meninger, og her kan det være uklart, hvem
der er advokat for havnen og taler udelukkende havnens sag.
Betragter vi havnen som en gammel og vis sømandskone, der har haft
maritime relationer og oplevelser siden 1253, så burde denne vise gamle
kone jo havde forrang som havnens ambassadør.
Derfor anbefales det at Havnen bliver omdannet til en selvejende institution, hvor Svendborg kommune pga. det primære ejerskab naturligvis
fylder den del, men fremtidens beboere i havnen, om det er på Jessens
mole eller det ny Simac, sidder med.

Der er mange metoder og organiseringer af en selvejende institution, og det
er i sig selv en stor proces at sætte i gang. Men fordi der er så mange
interessenter omkring havnen og så mange følelser, kan det let, trods gode
tiltag, ende med en art handlingslammelse omkring beslutninger. – Og det er
potentialet simpelthen for stort og unik til at blive ramt af!
SVENDBORG HAVN VIL GERNE SPØRGE DIG SOM BORGER I SVENDBORG
OM HVILKEN KURS DU SYNES VI I HAVNEN SKAL TAGE!
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Svendborg havn er et utroligt sted at opleve, med en havn der oser af historie fra den maritime kulturarv.
Men I mange tilfælde er havnen reduceret til en tom skal, fordi erhvervet er ændret.
Svendborg havn er et levende miljø.
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6.0 HAVNEN

Svendborg havn opleves for den førstegangsbesøgende som en
stemningsfuld og virksom havn.
Vi tæller antal master og mennesker på havnen samt lytter efter lyde fra
værkstederne.
Tilsammen danner oplevelsen her en dynamisk havn, der har historien
med sig.
Havnens rum, som defineres af Frederiksø i midten, skaber, sammen med
Svendborg by og dens placering i en kuperet terræn, en oplevelse af, at
havnen ligger som byens facade mod havet.
En evolution, og ikke en revolution, af havnen som maritim attraktion
påbegyndes, således at der hele tiden er sammenhæng fra havnens DNA
og samtidig en løbende modernisering i gang af havnen.
En havn med traditioner, men altid i udvikling.
En havn med plads til alle, og for alle.
Helt overordnet er Svendborg havn en ressource og attraktion for alle
borgere i Svendborg kommune.

Dermed går havnen fra at være et særligt område til maritime erhverv, færgefart og lystsejlere til at være en maritim fælles park/kvalitet, som bruges af alle
svendborgensere.
- Skolerne
- Børnehaver
- Familien
- Bedsteforældre
- Enlige
Dette spejlet i turisterne forstået således at vi selv, når vi rejser ud i verden,
søger det oprindelige og sætter os hellere på en café med lokale gæster end på
en café fuld af turisttyper som os selv.
Svendborg havn har i dag en unik balance mellem det lokale, selvgroede miljø,
erhvervet og turisterne.
Med Simacs flytning til havnen styrkes denne autencitet, og turisterne vil som
sagt opleve en unik blend mellem maritim kulturarv i historien og i nutiden.
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7.0 RAPID PROTOTYPING

Eksempler på ideer der hurtigt bør testes i udvalgte fokusgrupper er følgende:

Feasibilitystudiet skal bl.a. vurdere om det er bæredygtigt at arbejde
videre med en del af ideerne fremkommet på udviklingsworkshoppene.

- Julemarked, kan dette blive en kommerciel event?

Rapid prototyping kendes bedst fra bilbranchen, hvor man screener nye
modellers succes dvs. ved at lave modeller/prototyper i 1:1 og indkalde
fokusgrupper.

- Er der basis for et lysskib til julemarkedet?

I relation til Svendborg havn tænkes begrebet Rapid prototyping brugt
som arbejdstitel for at der smides ideer ind i puljen, og disse screenes
hurtigt for hvorvidt disse giver identitet, kommerciel succes, udvikler
attraktionen på langt sigt osv.
Således skal denne metodik med hurtige testforløb udnyttes til at sætte
fokus på en strategisk udviklingsplan, der hele tiden er under forandring,
men har fast kurs i relation til mission, vision og videreudvikling af
Svendborg havns maritime kulturarv.

- Er der basis for et Kong Vinter-skib med sne til julemarkedet?

- Kan årets museumsudstilling i Værftshallerne blive et fast tema?
- Er der basis for et Halloweenshow/tema ”Den flyvende Hollænder” i
efterårsferien?
- Er det en god ide med en Maritim legeplads, herunder tema?
- Er et Velkomstcenter en god ide, herunder udformning?
- Hvorledes ser et Maritimt museum ud i Svendborg!
- Er en Maritim forlystelsespark en god ide!
Dette er bare eksempler på mulige emner, der skal checkes, og da man jo ikke
kan bygge det i 1:1 som en bil, består Rapid prototyping her af fokusgrupper,
der får præsenteret konceptet med skitser, grafisk lay out og indhold, og tager
stilling til dette i en mere omfattende præsentation, der kommer hele vejen
rundt om karakteren, i det man ønsker at undersøge.
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8.0 HAVNENS RUM OG
LOKALISERING
Analyse af havnens rum er foretaget
i forbindelse med den maritime
kulturarv, de fem havne og havneplanen.
Derfor er følgende blot et kortfattet rids af de væsentlige oplevelser
i havnen.
Færgerne, der lægger til, giver
forbindelsen til Øhavet, og det at stå
ude på Nokken og se færgerne lægge
til, og se ud over sundet på kanten af
havnen, har samme tiltrækningskraft,
som det at sidde på byens torv og se
på bylivet eller at stå på en bro over
jernbanen og se togene forsvinde ud i
horisonten.
En sjov følelse af udlængsel og
fascination af det liv der udspiller sig
her.
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Ude langs kysten, hvor der skabes en ny
stiforbindelse langs sejlskibsbroen i den
kommende Blå linie ned langs
Gasværkshavnen. Her er skalaen
varierende med havnerum, strande og
lystbådehavne yderst mod Svendborgsund
broen.
Der er hermed en meget stærk maritim
reference i dette område omkring
Havnepladsen, som både i dag og historisk
set har været et centralt område i
Svendborgs havns udvikling.
Det første man som gæst i Svendborg
havn møder, når man bevæger sig ind i selve
havnerummet langs Søndre havnerum, er
Frederiksbroen, der forbinder fastlandet med
Fredriksø. Broen er derfor et vigtigt visuelt
fixpunkt, og vores referencer for kendte
broer om det er Pont Neuf i Paris eller Tower
Bridge i London, er mangefold.
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Ved Frederiksbroen er havnerummet smalt
og opleves næsten som en flod, og dette understreges af at havnerummet ændrer retning
her, også således at det tætte indtryk understreges, både af dimensionen og af
kajkanternes retning.
Broen har banketter på siden, således at
broen fremstår som et landskabeligt element,
der smelter sammen med kajkanterne (en
klassisk bro har præcise brohoveder på hver
bred og brosider i stil med Svendborgsund
broen). Dette er ligeledes med til at understrege oplevelsen af at havnerummet her
defineres af et smalt havneløb, vinkler på
kajkanter, en bro og en række sociale
opholdsrum med siddepladser og ophold
langs broens sider.
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Nordre Havn åbner sig op med et større vandspejl,
med følgende afstande fra kajkant til kajkant, øst/vest
295 meter og nord/syd 225 meter, (til sammenligning
er Tivoli cirka 300x 300 meter) så det er en
forholdsvis stor vandflade, der her opleves og dermed
en stor kontrast til Søndre Havnerums og Østre
Havnerums smalle vandrum.
Frederiksbroen er visuelt afslutningen af dette
Nordre havnerum mod vest, mod nord afsluttes rummet af Jessens Mole og mod nordøst af Nordre
Kajgade og mod syd lukker perspektivet sig, således
at det havnerum opleves som et lukket landskabeligt
rum, der næsten opleves som en sø indrettet med
værft, skibe og bygninger langs havnekajen.

Det Nordre Havnerum opleves som hjertet i den maritime fortælling. Træskibene fortæller om den maritime kulturarv, og nutidens vigtige
maritime historie med lystsejlerne befolker molerne. Der er i design og indretning, både med Havnekontoret og Bølgen introduceret en maritim
reference og stil, som hænger rigtig godt sammen med oplevelsen af havnen som en maritim attraktion.
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I det sidste havnerum, Østre Havn, defineret af
Østre Kajgade og de store industribygninger, oplever vi den rationelle havn, som vi alle kender, med
de lange lige kajkanter. I Svendborg havn er dette et
af de rum, der kommer til at undergå forandringer i
henhold til havneplanen, idet de store siloer og
erhvervsmæssige anløb forsvinder. Men Svendborg
har, for at bevare en autenticitet, beskrevet området
som et erhvervsudviklingsområde, hvilket er i tråd
med ideen om, at Svendborg havns nye maritime
attraktion defineres, ikke blot af museer og leg, men
af dens mangfoldighed med maritime erhverv og
uddannelser.
Dette havnerum afsluttes med kig over
Svendborgsund til skoven og særlige sjove oplevelser
er Simacs redningstårn, og skibene der ligger langs
Frederiksø.
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Frederiksø er naturligvis en vigtig del af afgrænsningen i det indre havnerum, men den har jo også
sin egen karakter. Den store bedding mod
Svendborgsund, Flydedokken og de gamle erhvervsbygninger er med at skabe en stor rumlig variation.
Man fornemmer klart at være på en ø, hvor
Svendborg by definerer rammen på landsiden, og
Skansen på modsatte side af Svendborgsund fungerer som et pittoresk bagtæppe for kigget ud fra
havnen.
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HER SES EN PLAN AF HAVNERUMMET MED KAJKANTEN.
Svendborg havn som Maritim attraktion har som det
grundlæggende oplevelsen af vandbassinerne i havnen, kajkanterne og molerne.
Hvor en museumsbygning har udstillingsrum med gange som
forbindelse, har Svendborg havn sit hjerte i vandfladen, der afgrænses af kajkanternes afgrænsning.
Når vi som gæster bevæger os ud på denne vandflade, er det
enten i både, på molerne eller på en havnerundfart.
I forbindelse med udviklingsworkshops afholdt jan. og feb.
2015 var et gennemgående tema, at der måske ikke er en klassisk
museumsbygning, som ligger som et solitært monument placeret
optimalt, men mere at hele havnens rum udnyttes til at placere
forskellige temapavilloner.
Der er naturligvis Bilbao effekten, med bygningen af
Guggenheimmuseet og dermed med et stort markant byggeris
tiltrækning. Men netop sådan en strategi er tungere at løfte økonomisk i relation til fonde, og den falder ikke ind i det idemæssige
mindset omkring at etablere en mere integreret og skalamæssigt
sammenhængende attraktion.
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Hermed er oplevelsen i Svendborg
ikke denne museumsbygning med
faste rum, men det fleksible havnerum,
hvor museumsskibe og udstillingsbygninger kan bruges til en ongoing indretning, udvikling og forandring.
Arkitekten Aldo Rossis sejlende teater
i Venedig (Teatro del Mondo) er et
eksempel på en sådan funktion, der
kunne indtænkes i Svendborg havn
og sejles til andre locationer rundt i
havnen alt efter tema og
udviklingsstrategi.
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I forbindelse med besigtigelse og den efterfølgende
rumlige og indholdsmæssige analyse af havnen, er der
store potentialer i en placering af følgende
temapavilloner:
Ved Havnepladsen med tema om færgefart.
Ved Ring Andersens træskibsværft, med tema omkring
værfter og skibsbygning.
Ved Nordre Kajgade ved det fremtidige Simac, med
tema omkring maritim viden.
Ved Frederiksøens store bedding, med tema om
skibsfart, historier og værfter.
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I forbindelse med visionen om et besøgscenter, er forslaget en lokalisering ved temapavillonen ved Ring Andersens værft, fordi der her er så
stor scenografisk/maritim historiefortælling, både ved udsigten ind over
havnen og til Svendborg by.
Hvis man etablerer en gulvkote på +6 meter over kajkant, er der 360
graders udsigt.

Udsigt fra det fremtidige Simac mod Nordre havnebassin

I forbindelse med en mulig placering af et større museum, er der naturligvis hele Østre Kajgade, men her lægges i havneplanen op til erhverv, og det
er nok ikke muligt at få et spændende anlæg skabt her.
Tidligere har der været et forslag om et museum ved pakhusene og sejlskibsbroen, men dette virker lidt ude af skala, og netop variationen af forskellige havnerum og bygninger langs den kommende Blå linie, er én af de store kvaliteter.
I dette forslag anbefales det at udnytte den store bedding på Frederiksø som en anderledes og spændende museumsbygning. Bl.a. vil det her
være muligt at sejle ind i museet som en helt unik og særlig feature.

30

Opsamling og idekatalog
FEASIBILITY STUDY, SVENDBORG HAVN MARITIM AT TRAKTION
9.0 SAMMENLIGNING, INSPIRATION
9.0 SAMMENLIGNING, INSPIRATION
Følgende er fundet relevant at bruge som benchmarking:
- Udstillingen M/S Søfart, med fokus på formidlingen af den maritime kulturarv.
- Sammenligning mellem Hamborg havn og Svendborg havn i relation til udvikling og bevarelse af den maritime kulturarv. Herunder det
store skift fra industrihavn til lystbådehavn.
Der vil altid være særlige forhold og unikke features, som gør at en sammenligning vil være på et overordnet niveau.
Der vil altid være særlige forhold og unikke features, som gør at en sammenligning vil være på et overordnet niveau.
FM/S SØFART OG SVENDBORG MARITIM ATTRAKTION.
Her ses de 2 metarammer om
attraktionerne, og referencen i
M/S Søfart er sammenstillingen
mellem moderne arkitektur og
tørdokkens patinerede vægge.
I Svendborg opleves hele
havnens rum som en metaramme for den maritime arv.
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9.0 SAMMENLIGNING, INSPIRATION

HER SES DE 2 FLYDEDOKKER I SVENDBORG SOM JO I MODSÆTNING TIL M/S SØFART ER I DRIFT.
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DET MARITIME KONCEPT OG STEMNINGEN SKABES PÅ M/S SØFART AF LYD OG BILLEDER SAMT SCENOGRAFI, HVORIMOD DET I SVENDBORG ER
AKTIVITETEN I HAVNEN, DER SKABER DEN MARITIME STEMNING.
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I den sammenhæng skal der i planlægningen af en maritim attraktion
i Svendborg tages højde for, at der
er gode sigtelinjer og udsigt til disse
markører af den maritime identitet.

På M/S Søfart er den scenografiske rammefortælling næsten mere dominerende
end de objekter, der skal fortælle historien. I Svendborg er der mange forskellige
steder, der rummer maritim historie, bl.a. Ring Andersens loft eller
Marineforeningens lokaler.
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M/S SØFART, DET SCENOGRAFISKE SKIB OG LASTEN, HVORIMOD DET I SVENDBORG ER RIGTIGE SKIBE DER SKABER HISTORIEN.

KONKLUSION M/S SØFART OG SVENDBORG HAVN:
At M/S Søfart er opbygget omkring autencitet i tørdokken, og ellers er det objekterne i
vitrinerne, der skal skabe linket til historien. Derfor er der et stort sats på film, medier og
scenografiske repræsentationer.
I alt en mere abstrakt oplevelse, der ikke medtager alle sanser i oplevelsen.
Svendborg havn har i denne sammenhæng unikke muligheder for at positionere sig som
en sanseoplevelse, en hands on-attraktion, hvor gæsterne oplever og prøver tingene.
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HAMBURG OG SVENDBORG

Begge havneplaner er i udvikling, og selvom der er forskel på omfang, så er der alligevel en hel del fællestræk, især i havnens fysiske rammer, der står som
minder fra den omfattende maritime kulturarv i begge havne.
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HER SES ET BILLEDE FRA ELBEN VED ALTONA OG ET FRA SVENDBORG HAVN, HVOR BEGGE BILLEDER OSER AF MARITIM STEMNING OG KARAKTER.

KONKLUSION HAMBURG OG SVENDBORG HAVN:
Der er naturligvis stor forskel alene i skala og bymæssig kontekst, men alligevel er der inspiration at finde i en sammenligning.
Den maritime kulturarv i Hamburg varetages af Stiftung Hamburg med bl.a. Maritim Hafenmuseum som opgave. De varetager også havneture og
museumsskibe.
I en lang årrække kunne Hamburg og Svendborg sammenlignes med den maritime historie og som havne der gav en vigtig økonomisk basis for byerne.
Pga. ændringer i skibsfart og transportsystemer er Hamburg i dag en af verdens vigtigste containerhavne, og Svendborg er i gang med en
forandringsproces mod et mix mellem viden, værfter og fritidsaktiviteter.
I den sammenhæng er det spændende at sammenligne forvaltningen af den maritime kulturarv i relation til nutiden.
Både Hamburg og Svendborg har museumsskibe, men Svendborg har ikke endnu et museum om havnens historie.
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Jean Jacques Blondel var i 1760’erne i Frankrig
den første, der satte ord på nogle af de
karaktertræk, der kendetegner en god attraktion og
parkoplevelse.
1. Placering centralt i byen
2. Infrastruktur med gode adgangsforhold
3. Stisystemer som giver maximale oplevelser
4. Niveauspring således at man skaber mange
variationer
5. Vandet som tema er alment, fra f.eks. Villa
d’Este i Italien, over søer og til havnerum
6. En særlig arkitektur som giver en særlig dimension og oplevelse
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Disse begreber og karaktertræk er stadig den dag i dag gode pejlemærker
på, at der er potentialer i en attraktion og dens placering.
1. Svendborg havn er placeret som afslutning på byen, der er beliggende på bakkerne omkring.
Mere centralt kan det næppe blive.
2. Infrastrukturen i Svendborg er også meget god, med motorvejen
næsten helt ned til færgelejet på havnepladsen, så denne tilgængelighed,
også med tog, er i top.

5. Vandet som tema er jo 100% tilstedeværende, fordi havnerummet
er hovedattraktionen, og her ligger havnen flot i relation til solens spil i
vandfladen, f.eks. på Nordre og Østre Kajgade er der flot eftermiddagssol.
Således vil gæsterne på en tur rundt i havnen opleve vandspejlet med
medlys og modlys alt efter tidspunkt på dagen som vejrlig.

3. Stisystemet er af Blondel beskrevet i parksammenhæng som serpentin formede stier som vi kender fra de engelske haver.
I havnen erstattes disse stier af havnekajen, kajkanten samt molerne, og
der skabes i lighed med de snoede stier gode kig og en stor rumlig variation i oplevelsen af havnerummet.

6. Den særlige arkitektur, som gæsterne ikke finder derhjemme, har
både rod i de maritime materialer som træ, jern og messing, samt i
formgivningen med skibsskrogenes horisontale linier, der modsvares i
masternes vertikale linier.
Svendborg havn har allerede med Havnekontoret, Bølgen og med
indretningen med de Maritime Pavilloner skabt en unik og anderledes
designlinie.
Set i denne metodik og ud fra disse 6 positioner, er der meget høj attraktions-value i Svendborg havn.

4. Niveauspringet er primært markeret med vandspejlet og kajkanten,
men trapper ned i vandet, beddingernes skrå flader ned i vandet, forskellige niveauer rundt i havnen samt bakkerne omkring Svendborg havn
skaber en flot og varierende oplevelse af terrænet.

SVENDBORG HAVN SOM PROGRAM OG TEMAHAVN:
I klassisk attraktionssammenhæng kan opstilles 2 typologier, som kendes
fra attraktionsverdenen med åbne museumsstrukturer med bygninger
placeret i en samlet kontekst, som f.eks. Frilandsmuseet og Den gamle
by.
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Zoner i havnen, herunder færgezone ved Havnepladsen og Søndre Havneløb, events også på
Havnepladsen og sejlskibsbroen, kultur i Nordre Havn, historic i Nordre Havn og Frederiksøen, viden ved
Simac i Nordre Havn, det vilde og erhvervet både på Frederiksø og Østre Havneløb.
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Svendborg museums udstillingsplan for de næste år ses som en integreret del af havnens identitet, og skal ses som Svendborg museums work in progress,
men til inspiration her er der følgende ideer til de næste år:
2016: Lystsejladsens historie og jubilæum
2017: Her tænker Svendborg Museum at prøve kræfter med
Søfartsskolernes historie - gerne med en udstilling, der både fortæller historien om skolerne, det skiftende pensum og hvordan de har ændret sig
fra sekstant til GPS, men også aktivt ift. ideen om at “Lære at sejle”. Måske
kunne Trygfonden involveres i en Skipperskole. Nærliggende er det i hvert
fald at give de besøgende en mulighed for sejlads gennem hands-on,
simulatorer og spil.
2018: Udstillingen “Blåt blod” om søfolk som gruppe: Hvem er de, hvorfor
bor der så mange i Svendborg, hvor kommer de fra osv. Udstillingen skal
være myteaflivende og bl.a. omhandle forestillingen om den frie sømand,
der oplever rige eksotiske steder og lever livet, kontra det moderne liv på
en supertanker.
2019: Udstillingen “Dynastier langs sundet”. Både skibsbyggerne, smede
og rederne har færdedes i tætte netværk og dynastier, der stadig i dag
præger søfarten. I udstillingen vises, hvor historisk forankret den moderne
søfart er, samtidig med at den belyser sammenhængen mellem de forskellige grene af søfarten.
Svendborg Museum har også diskuteret, hvorvidt man kunne lave en udstilling om den moderne “Usynlige søfart”, hvor shipmanagers og redere fra deres
computere i svendborgensiske parcelhuskvarterer styrer store flåder af skibe - for at få nutidsvinklen med.
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SÆRLIGE ATTRAKTIONS POTENTIALER
Festivaler med nye temaer og tidspunkter som Halloween, vinterferien.
Vragmuseet beliggende under f.eks. Østre havn.
Maritim Oplevelsespark beliggende ved Østre Kajgade.
Byg et Skib kan både ske i forbindelse med Ring Andersens
træskibsværft, men der kan også laves særlige events på den store
bedding.
Sejl et Skib, her er mange muligheder for udlejning, charter eller
simulatorer.
Stormmasten, prøv at kravle op i en mast, en ny form for rappelling.
Verden, oplev Verden fra Svendborg
Øhavet, oplev Øhavet fra Svendborg
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11 INTERAKTIVE STRATEGIER
OPSUMMERING
Svendborg Havns interaktive Rejse er en guided oplevelsestur til sejlere og sejlerfamilier, skolebørn, familier og friluftsentusiaster. Guideturen kan downloades
på egen Android/IOS mobil eller tablet og tilføjer et oplevelseslag til turen rundt i havnen. Den interaktive tur opleves via en app, der benytter spilelementer,
kort, GPS, Augmented reality og interaktive lydkulisser, struktureret omkring flere oplevelsesspor. App’en vil formidle Havnens historie fra 1800 til i dag, evt.
med fokus på perioden 1850-1940.

OPLEVELSEN
App’en fokuserer på at vække fortidens maritime skæbner og
miljøer på havnen til live, dvs. historie, billeder, stemninger og
områder. Disse vækkes til live når du går rundt i havnen, hvor
din telefon/tablet vil spille lydkulisser og vise dig billeder, der
passer til det område du er i.
Telefonen/tabletten vil vise havnen via dens kamera og så vise
billeder der “svæver i luften” på det sted, hvor det er taget.
Illustrerende billeder, der viser eksempler på hvorledes fortiden kan vises i nutiden, vha. apps. Når du trykker på et
billede bliver du taget til den pågældende historie, der uddybes med en oplæst fortælling og flere billeder og tekster.
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KORT OG LUFTFOTOS, FRA 3 FORSKELLIGE TIDSPUNKTER I SVENDBORGS HISTORIE (KORT FRA 1800 TALLET, LUFTFOTOS FRA 2. VERDENSKRIG OG SATELLITFOTOS FRA NUTIDEN).

Ligegyldigt hvor du er i app’en, kan du altid se en “tidslinie” som du kan “spole i tiden” med. Så du kan starte langt tilbage i tiden og så køre hurtigt frem for
at se, hvordan havnen har udviklet og ændret sig over tid. Når du f.eks. ser på kortet over havnen, vil tidslinien skifte mellem ældre versioner af kortet. Når du
går rundt på havnen, vil lydkulissen ændre sig efter den tid du har valgt, de billeder du ser vil skifte og historiske personer vil fortælle historier, der passer til det
tidspunkt, hvor du er “spolet til”.
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MÅLGRUPPER, RUTER OG SPOR
Ud over at kunne spole i tiden, vil du også kunne vælge mellem forskellige “brugsformer”, der er en måde for app’en at udvælge det indhold, du får
præsenteret. Der kan f.eks. være 3 spor:

-

Planlægningssporet bruges før besøg og informerer om åbningstider, kørevejledning, parkeringsforhold, faciliteter o.l.

Rundvisningssporet er en interaktiv tour-guide, der skaber en virtuel avatar (f.eks. en markant maritim skæbne fra Svendborg), der guider dig
gennem app’ens indhold og de fysiske locationer, via en planlagt rute med en vis længde.
-

“Fri opdagelse” sporet lader dig gå rundt og opleve havnen i dit eget tempo og med alt indhold tilgængeligt.

Børnesporet lader børnene gå på skattejagt efter skjulte markeringer i den virkelige verden, som de skal finde ved at se de gamle fotos og
sammenligne havnens udseende før og nu.
-

Læringssporet minder om Rundvisningssporet, men er redaktionelt planlagte ruter, der kun viser nogle indholdselementer og som passer til

et udarbejdet læringsmateriale i f.eks. fagene Historie og Dansk.
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SPILELEMENTER
Som et ekstra involverende element, vil app’en have en række spilsituationer, der omhandler sejlads og skibstyper med relation til
Svendborg havn. Her kan du styre forskellige virtuelle bådtyper rundt i
havnen via. augmented reality, hvor du ser gennem enhedens kamera
og ser den faktiske havn, men med et “ekstra lag 3D grafik oven på”.
Alt efter hvor du er i havnen, vil du kunne styre forskellige både, f.eks.
et tungt lastet fragtskib ved lastekajen, eller en ældre træ-sejlbåd, ved
bådebygger værkstedet. Spilelementerne vil være en eksklusiv oplevelse for besøgende, og vil derved motivere dig til at besøge havnen.
Ligesom Planlægningssporet vil dette element altså hjælpe med at
konvertere “nysgerrige” til “faktiske besøgende”.

Spilelementerne om sejlads vil fungere lidt i stil med ovenstående
billedeeksempel på en Augmented Reality app, der lader dig se hvad mobilens kamera ser, på din skærm, men tilføjet 3D grafik og spilelementer.
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OPLEVELSE INDEN / EFTER BESØGET
App’en kan også bruges før og efter besøget, hvor du ud over
“Planlægningssporet” har adgang til en interaktiv gåtur på havnen. I
denne interaktive gåtur vil du bevæge dig rundt i en stiliseret 3D model
af Svendborg havn (2011 3D modellen af Svendborg Havn), hvor du tilsvarende kan se billeder svæve i luften og høre lydkulisser. Denne off-site
version kan både tilgås på mobile enheder på web og bruges både til
besøgende, læringsforløb og promovering af havnen og app’en.

Eksisterende 3D model af Svendborg Havn, som kan indbygges i appen (http://www.fremtidenshavn.
dk/2012/02/svendborg-i-3d.html)
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FYSISKE “MILEPÆLE” / MINI-FYRTÅRNE

FYSISKE SPIL - DE MINDSTE

På kajen ud for specifikke områder kan der opstilles fysiske modeller
af maritime objekter. Det kunne f.eks. være 1:1 kopier af bøjer, mindre
skibe eller fragt-kasser, eller større skibe i mindre målestoksforhold etc.
Disse kan laves i korrekte materialer, eller evt. i uforgængelige materialer
såsom beton / jern / plast e.l., som både er vejrbestandigt og kan klare
kravlende børn og siddende voksne. F.eks. kunne man ud for bådværkstedet lave en 1:1 model/kopi af en faktisk jolle, som er blevet bygget
på dette eller lignende bådværksted tilbage i historien. Denne kopi

Til de mindste kunne man lave en “analog” version af appen og
sælge en pakke med historiske fotos og et kort/luftfoto/tegning af
havnen, hvorefter familier kan gå rundt og finde ud af, hvor de forskel-

kunne så placeres ud for bygningen, på en iøjnefaldende måde (f.eks. på
havnekanten).

lige fotos er taget på havnen. En korrekt løsning af opgaven kunne
indløse en symbolsk præmie i besøgscentret til barnet (en medalje
e.l.).
Disse fotos kunne samtidigt agere postkort og bruges af barnet
efter besøget, til at sende postkort til familie og venner som en del af
ferieoplevelsen.

Disse elementer vil både styrke den maritime stemning, kunne bruges som en kontekstuel relevant markør for en lokation og bruges til at
indikere specialindhold i app’en (f.eks. at du på denne position kan opleve et sejlads-spilelement).
De fysiske modeller kunne evt. have en vis grad af interaktivitet. F.eks.
kunne de aktivere indhold eller spilelementer i apps, vha. GPS + billede
genkendelse (af modellens fysiske form), have knapper der kunne aktivere lyd o.l. (f.eks. motor-lyde og tuden i hornet, på dampskibsmodellen
etc.).
Eksempel på 1:1 / 1:2 skibsmodel i beton, der både kommunikerer
temaet for parken, formidler viden om bådtyper og kan bruges som
legeplads.
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FORMÅL, UDVIKLINGSPLAN
FORMÅL
Svendborg Havns Interaktive Rejse er tænkt som en gratis app.
Dens formål ses som at:
1.

Skabe PR om Svendborg Havn og App’en selv, grundet dens funktionalitet og muligheder:
a.

Augmented Reality med billeder og video

b.

Interaktive lydkulisser / lyd guide

c.

Augmented Reality spilelementer

2. Have et interessant indhold at tilbyde besøgende på Svendborg Havn hjemmesiden (f.eks. sommer(hus)turister eller sejlere i ferie-planlægnings fasen, der googler Fyn/Svendborg). Derved kan man potentielt holde på brugernes opmærksomhed længere på Svendborg Havn
branded, end hvis der blot var en hjemmeside.
3.

Hjælpe med at konvertere besøgs-interesserede til faktiske besøgende vha.
a.

Call-to-action på hjemmesiden (download app) - skaber længere brand eksponering

b.

Praktisk info og hjælp (planlægningssporet) - mindsker barrierer for besøg

c.

Teaser for oplevelsen vha. den navigerbare 3D model af havnen - afklarer usikkerhed, skaber forventning og behov

d. Eksklusivt content på stedet (spilelementerne, der kræver tilstedeværelse), interaktiv lyd guide mm.) - anskueliggør oplevelsestab
ved ikke at besøge lokationen
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TIDSPLAN
App’en tænkes udviklet over flere år, for at sikre process, kvalitet, lokal forankring, redaktionel indholdslødighed og brugeradoption:
2015:
Undersøgelse og mapping af muligt redaktionelt indhold i app, samt evt. lokationsmæssige tekniske udfordringer (e.g. GPS/mobil dækning m.m.).
Brugerundersøgelser med målgrupper (skoleklasser, sejlere etc.).
2016:
Oplevelsesdesign, læringsdesign, teknisk programmering af grundsystem i app, indsamling og redaktionel bearbejdning af materiale. Programmering af
primær app-oplevelse og første launch.
Udarbejdelse af 1. version af lærings materiale
Evt. opsætning af fysiske “fyrtårne” (fysiske modeller af både m.m.)
2017
Brugertest på første launch, tilrettelse af grundoplevelser i app samt tilføjelse af ekstra moduler. Tilpasning og udvidelse af læringsmateriale
Oplæring af indholdsinteressenter ift. tilføjelse af indhold, tilknytning af flere indholds interessenter (arkivmateriale) og tilføjelse af indhold.
Opdatering ift. nye devices og styresystemer.
2018
Programmering af sidste oplevelsesmoduler, endelige brugertests og tilretning.
Løbende tilføjelse af indhold.
Opdatering ift. nye devices og styresystemer.
2019
Løbende tilføjelse af indhold.
Opdatering ift. nye devices og styresystemer.
Evt. tilpasning af læringsmateriale til nye læringsmål (hvis ændret)
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LÆRINGSASPEKTER
Ift. læringsaspekter og læringsforløb til skoleklasser, foreslås fællesnævneren “periode begrebet”,
nærmere bestemt perioden og periode skiftet,
forstået som en fase med kontinuitet og efterfølgende brud eksemplificeret i perioden “industrialiseringen”.
Svendborg havn er kendetegnet ved netop
at have en meget stærk periodehistorie om en
opblomstrende periode for industrialiseringen og
skibsfart, en periode med kontinuitet og vækst og
et efterfølgende paradigmebrud og periodeskift.
Og app’ens struktur med tidslinje af ændringer
over tid, passer perfekt til denne form for procesorienteret læring.
Med den seneste undervisningsreform SOM EN SÆRLIG DEL I OPLEVELSEN KUNNE TEKNIKKEN FÅ EN INDPAKNING DER MODSVARER DET MARITIME
MOTIV. HER SOM ET EKSEMPEL ET NATHUS DER KUNNE VÆRE INDPAKNINGEN AF EN TABLET.

forenklede fælles mål - er der netop sat fokus på
begreber og processer, mere end faktiske perioder og kanoniske hændelser.

Lærings aspektet i Svendborg havn er en vigtig, konkret periode i den danske nyere tids historie, men endnu vigtigere er den en trinbræt til at arbejde med periode begrebet og undersøgelsesprocesser i historiefaget.
Derved bliver et skolebesøg i Svendborg havn også en mulighed for lærerne, for at arbejde med grundprincippet i historieundervisningen, og ikke blot en konkret periode.
Dette vil også medføre et større besøgstal, da det udvider målgruppen fra lærere, der underviser i industrialisering i historieundervisningen, til alle lærere, der underviser i
historie (uddrag fra vores uddybende analyse og specificering af Svendborg Havns potentiale ift. besøg, læringskontekst og læringsmål).
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12 LÆRINGSPLATFORM
LÆRING OG SKOLERNE. HAVNEN SOM UNDERVISNINGSPOTENTIALE.
Der er store muligheder i relation til den nye skolereform i at skabe et offentligt/privat partnerskab, der giver skolerne en mulighed for at undervise i havnens rum, ud fra de
krav der ligger i lærervejledninger og obligatoriske opgaver.
LÆRINGS ASPEKTER - SVENDBORG HAV
Svendborgs Interaktive Rejse er planlagt til at være en før-under og efter oplevelse og vil skabe et nyt innovativt digitalt læringsværktøj, der kan bruges af alle danske folkeskoleklasser i fagene dansk, billedkunst og historie (evt. samfundsfag). Et værktøj der er fleksibelt for lærere og elever, og som kan give mulighed for nye typer af:
-

Gruppelæring, hele gruppen og i små hold

-

Differentieret læring

-

Fleksible læringsforløb for lærere og elever

-

Kan bruges både før, under og efter besøg på havnen

-

Et åbent værktøj lærerne kan bruge i forskellige sammenhænge.

I praksis vil app’en blive distribueret til skolerne som et klassesæt, med en gratis app, et tilrettelagt lærings materiale (forløb, tekster, opgaver, elevark etc.), adgang til kildematerialet i begrænset omfang (f.eks. noget af det redaktionelle indhold i app’en, tilgængeligt online).
Værktøjet understøtter den udvikling, der er i gang på skolerne, hvor digitale medier- og værktøjer bliver mere og mere anvendt. Samtidigt kan værktøjet også bruges tværfafligt for at støtte op om en mere fleksibel brug ift. lærernes praktiske dagligdag, for at opnå optimal udbredelse. Endeligt er projektet et stærkt redskab til at realisere den nye
folkeskolereforms større fokus på interaktiv læring og digitale hjælpemidler, hvor eleverne er aktive i deres egen læring. Samtidigt matcher det skolernes krav om indlæring og
kompetencemål.
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FORLØB:
Klassetrin: 4-9. klasse.
Fag: Primært Historie, sekundært dansk, tertiært samfundsfag.
Vi planlægger at at udarbejde undervisningsmaterialet til at passe til et fleksibelt antal historie og dansk moduler. F.eks. til en dobbelttime, en uges timer eller tre uger/en temauge.
Undervisningsmaterialet skal udvikles som et fleksibelt forløb, der kan indgå som en enkeltstående aktivitet eller som en del af et længere forløb og understøtte andre undervisningsmaterialer.
UDBYTTET
Svendborg Interaktive Rejse har med sit indhold et stort læringspotentiale for alle
brugere. Ved brug i skoleklasser har den yderligere den styrke, at den kan styrkes med
et konkret læringsmateriale og tilpasses skolernes curriculum. Ift. de nyeste læringsmål,
Forenklede Fællesmål (2015) passer Svendbogs Interaktive Rense godt til fællesnævneren
“Periodebegrebet”, nærmere bestemt forståelse for perioder og periode skift, forstået som
en fase med kontinuitet og efterfølgende brud - eksemplificeret i perioden “industrialiseringen”.
Svendborg havn er kendetegnet ved netop at have en meget stærk periodehistorie om
en opblomstrende periode for industrialiseringen og skibsfart, en periode med kontinuitet
og vækst og et efterfølgende paradigmebrud og periodeskift. Og app’ens struktur med
tidslinje af ændringer over tid, passer perfekt til denne form for procesorienteret læring.
Med den seneste undervisningsreform - forenklede fælles mål - er der netop sat fokus
på begreber og processer, mere end faktiske perioder og kanoniske hændelser.

Derudover er Kanonbegrebet modificeret, til at fokusere på forståelse for kanoniske
hændelser, i stedet at fokusere blindt på navngivne personer og hændelser. Igen
passer Svendborgs unikke historie rigtigt godt til dette fokus (fra historiekanonen,
der stadig bruges som understøttende eksemplificering af forenklede fællesmål):
UDVIKLINGS- OG SAMMENHÆNGSFORSTÅELSE
- kunne påvise udenlandsk indflydelse på udviklingen i Danmark på de erhvervsmæssige og kulturelle områder
- fortælle om kendte danske kvinder og mænd og vurdere, om deres indsats kan
spores i dag
Kronologisk overblik
-

beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i et samspil med verden udenfor

Fortolkning og formidling
- formulere enkle historiske problemstillinger og diskutere forskellige tolkninger
af fortiden
- anvende kildekritiske begreber og diskutere, med hvilken sikkerhed fortiden
kan beskrives
- formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden.

Både periodeforståelsen og Kanon begrebet er også meget brugt også i dansk undervisning. Flertallet af dansklærere underviser også både i dansk og historie.

Lærings aspektet i Svendborg havn er en vigtig, konkret periode i den danske nyere tids
historie, men endnu vigtigere er den en trinbræt til at arbejde med periodebegrebet og
undersøgelsesprocesser i historiefaget.
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Rent praktisk bliver det derfor lettere for lærerne at retfærdiggøre et besøg i Svendborg havn, både ift.
transportudgifter, timeforbrug, fagligt udbytte og opfyldte trinmål.
Derved bliver et skolebesøg i Svendborg havn også en mulighed for lærerne, for at arbejde med grundprincipper i både historie- og dansk undervisningen og kanon begrebet. Samtidigt med at der også kan vælges at
arbejde med den konkrete periode. Dermed øges målgruppen fra fra lærere, der underviser i industrialisering i
historieundervisningen, til alle lærere der underviser i historie og dansk.

OPSUMMERING AF DE FORENKLEDE FÆLLES MÅL IFT. SVENDBORG HAVN
Læs mere om “Forenklede Fællesmål” - der er trådt i kraft for skoleåret 2015/2016:
http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Udvikling-af-undervisning-og-laering/Maalstyret-undervisning-oglaering/Den-nye-forenklede-elevplan
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer
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HISTORISKE SCENARIER:
Eleverne udarbejder selv forskellige former for historiske scenarier med henblik på at skaffe sig relevant
viden. Scenarierne kan også være produceret af andre, fx igennem museers tableauer og iscenesættelse af historiske
situationer og forløb.
I undervisningen øver eleverne sig i at analysere scenariets form og budskab samt i at vurdere lødigheden af
de forklaringer på historiske forhold, der kan udledes af scenarierne.
KONSTRUKTION OG HISTORISKE FORTÆLLINGER.
Historiske fortællinger er som navnet siger fortalt historie og er derfor et resultat af et samspil mellem ophavsmandens fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning. Disse sammenhænge skal eleverne kunne analysere
og forklare. Det kan fx være en historiebog eller en spillefilm fra 1950’ernes og disses beskrivelser af besættelsestidens
aktører. Eleverne må også styrke deres forudsætninger i forhold til at analysere, hvordan ophavsmanden har
konstrueret historiske fortællinger, der har haft et bestemt formål i ophavstiden, og som også har indeholdt et
fremtidsrettet perspektiv.
HISTORISK BEVIDSTHED.
Fortalt historie bliver ofte til med et erindringspolitisk sigte, dvs. med henblik på at fastholde, bearbejde og omdanne erindringsfællesskaber. At arbejde med erindringspolitik og historiebrug handler om at undersøge forskellige aktørers produktion og anvendelse af historie samt at undersøge, hvem der har tiltaget sig retten til at tolke
og bruge den. Eksempelvis er det sejrherrerne, der skriver historien. Det ses fx ved jubilæer og mindehøjtideligheder.
Historie er altid blevet brugt i argumentationen og med et erindringspolitisk sigte. I undervisningen bør konkrete
eksempler fra forskellige tider inddrages. For ved at arbejde med historiebrug og erindringspolitik styrkes og kvalificeres
elevernes historiske bevidsthed. Det sker netop ved, at eleverne forholder sig til faktorer, der påvirker deres historiske
bevidsthed.
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Samlet ligger besøgstallet estimeret i 2015 på 15.000 besøgende.

Besøgsprofil og besøgstal er de tal, der løbende skal bruges til at justere stra-tegien for
attraktioner. Disse besøgstal skal være opdelt på dage og på måneder.

Der er indregnet en lille stigning i besøgstal her, men der er et stort potentiale i at
udvikle forretningsmodeller i relation til events.

I relation til projektet her, bør alle nuværende begivenheder begyndende fra sommerens
events sættes i system, så der fremkommer datafangst.

På nuværende tidspunkt skabes der primært omsætning ved at gæster spiser,
køber ind eller overnatter i Svendborg og ikke direkte på eventen.

Der er i afsnit 14 beskrevet en detaljeret exitpoll.
Følgende er nogle af de redskaber, der i branchen bruges til at måle på attraktionens
popularitet og gennemslag i markedet.
REASON TO TRAVEL: Hvad er incitamentet til at først at tænke, beslutte sig og endelig tage
til Svendborg havn.
RATE OF RECOMMENDATION. Det at blive anbefalet af tidligere gæster er et af de bedste
redskaber til at opbygge en troværdig position som attraktion
LENGTH OF STAY. Det er dokumenteret at får man gæster til at forbruge flere penge, jo
længere man opholder sig.
SPENDING PR CAP. Her måles forbruget pr. gæst. Parkering, entre, særlige beta-lende ting,
Food and bewerage (mand og drikke), shopping.
RETURN OF INVESTMENT. Samlet vurdering af økonomien i attraktionen

A. Betaling som en omsætningsbestemt leje fra stadeholdere
B. En zonedeling af kajområdet, således at der etableres en særlig
betalingszone/entre
C. At der ved skibe eller telte med særlige temaer, der er kommercielt
bæredygtige, tages entre.
Test og vurderinger af hvilken struktur, der giver bedst total økonomi, bør
vurderes efter exit interviews ved år 2015s events.

Der er desuden ikke aftaler med de lokale cafeer, restauranter og marine
butikker om en samlet forretningsplan for havnen.
Her er oplagte samarbejdsområder med de private aktører en fælles markedsføring, udvikling af F&B produkter (Food and bewerage) samt udvikling af tematiserede merchandises, der sælges i fællesskab.

Følgende forudsætninger er lagt til grund for projektet:
Der er i relation til Svendborg Event estimeret et besøgstal ved de nuværende events i
havnen.

Således vil den primære indtægtskilde for en maritim attraktion være
entréprisen samt evt. særlige events og årskort.

Tallship race

Det vurderes at P-afgifter skal allokeres til udvidelse og vedligehold af P-pladser.

Fyn rundt for træskibe
Silverrudder
Æbleræs
Julemarked
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DESIGNDAY OG PEAKDAY VURDERINGER.

I 2020 er tallet 1.308 x 2.5, i alt 3.270 gæster.

Følgende profil i besøgstallet er lagt til grund for investeringsniveauet og udviklingen af attraktionen.

I normale besøgsmønstre ankommer gæsterne ved åbningstid, og der er en
minipeak om eftermiddagen.

At 70% af gæsterne besøger havnen i sommersæsonen, og denne sæson er fra
1. juni til 15. sep.

Sættes åbningstiden fra kl 10.00 til 21.00, dvs. 11 timer, fordeles 60% typisk
ved åbningen:

Dette giver hermed i alt 107 dage og sat i relation til det estimerede besøgstal,
giver det følgende:

Dvs. 735 gæster fra 10.00 – 12.00 i 2016

2016: samlet antal gæster 75.000, sommerandel 70%= 52.500 gæster
/ 107 dage = 490 gæster pr. dag.
2017: samlet antal gæster 90.000, sommerandel 70% = 63.000
gæster/ 107 dage=588 gæster pr. dag
2018: samlet antal gæster 110.000, sommerandel 70%= 77.000
gæster/ 107 dage =719 gæster pr. dag
2019: samlet antal gæster 125.000, sommerandel 70%= 87.500
gæster/ 107 dage= 817 gæster pr. dag.
2020: samlet antal gæster 200.000, sommerandel 70%= 140.000
gæster/ 107 dage=1.308 gæster pr dag.
2021: samlet antal gæster +200.000, sommerandel 70%= 140.000
gæster/ 107 dage= 1.308 gæster pr dag.
Hermed er gæstetallet voksende fra 490 gæster til 1.308 gæster på en standarddag.
Der vil være forskelle på weekender og sæson først i juni og september, men
pga. at sommerferier afholdes mere fleksibelt, vælges her at Designday er det
gennemsnitlige tal ganget med en faktor 2.5, dvs. at i 2016 er tallet 490x 2.5, i alt
1.225 gæster på en dag.

Dvs. 1.962 gæster fra 10.00 – 12.00 i 2020

Sættes besøgstiden til 2 timer i 2016 og til 3½ time i 2020, vil behovet
ændres som følgende:
Parkering: her forudsættes at de fleste gæster er kørende, med gennemsnitligt 4 personer pr bil.
183 parkeringspladser i 2016
490 parkeringspladser i 2020
Toilet faciliteter i 2016: 1 toilet pr. 25 gæster pr. time, 735 gæster/2 timer, i
alt 367 gæster: antal toiletter 15 stk.
Toilet faciliteter i 2017: 1 toilet pr. 25 gæster pr. time 1.962 gæster/ 3½ time,
i alt 560 gæster: antal toiletter 22 stk.
I tilfælde med events og andre særlige begiveheder, skal der etableres toiletgrupper (festivalvogne) samt støtteparkering.
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Vurderingen af peakday i relation til designday er jo altid et skøn så tidligt i
planlægningen, og skal løbende vurderes ud fra exit undersøgelser. Men det
er ikke pladsen på havnen, der vil være et problem, men seatings på cafeer,
toiletter og især parkering.
Typisk kan gæsteantallet øges med 100% i attraktioner, der både har ude
og inde arealer. Dog bemærkes, at en vigtig forudsætning for at bevare en høj
gæstetilfredshed er at personaleantal øges, således at kødannelser, seating
osv. kan afvikles glidende og med en høj grad af service/kommunikation.
(Eksempler på dette er afprøvet f.eks. i Nordsøen Oceanarium, der har en
designday anslået på 200 gæster, og på peakdays når op på 4.000 gæster, men
med personale placeret ved parkering, seating i cafeer og særlige dele af attraktionen med lav kapacitet.)
Det vurderes at en sommer peakday kan modsvares i efterårsferien og juleferien.
Der er her ikke medtaget lystsejlere og færgegæster i forudsætningerne. Disse
ses som et potentiale, der skal analyseres nærmere.

Historisk har POP været nemmere at administrere, idet modellen kun
kræver en enkelt adgangskontrol.
Problemet med denne billetmodel er, at den er meget afhængig af
gæsternes vurdering af ”value for money”, samt at skal der betales ekstra for
f.eks. en nyhed, så er der en risiko for, at gæsterne føler sig snydt.
Tidligere har POG været en dyr personalemæssig løsning pga. de mange adgangskontroller, samt at der har været basis for snyd.
Men teknikken i dag med at swipe kreditkort, turnstyles til adgangskontrol
og gode videokontroller gør, at denne løsning anbefales på Svendborg havn.
Gæsterne får følelsen af en billig basisfee, og derefter købes der til ved
brug af antal attraktioner.
Værftet
Navigationen
Maritim legeplads
Udstilling
Event

Billetsystem, her ses på 2 hovedsystemer:
Pay as you go, POG, som dækker over at der betales efter forbrug og ved hver
ny aktivitet.
Pay one price, POP, som dækker over et engangsbeløb, der giver adgang til
alle dele af attraktionen.
Der er naturligvis mange varianter med POP, hvor man så alligevel skal betale
for særlige dele, som f.eks. et show i attraktionen.

Maritimt oplevelsesunivers

Denne model giver også gode muligheder for at skrue op/ned for,
hvorledes attraktionen sammensætter sit tilbud, fordi det er tydeligt for
gæsten, at man selv vælger hvad man køber billet til.
Desuden giver det mulighed for at øge prisen i højsæsonen, hvis årets
nyhed har et stort potentiale som driver for et besøg.
Billetprisen er en af de vigtigste ting, både inden igangsætning, men også
løbende at vurdere.
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Men de seneste års erfaringer peger i følgende retning:
At der ikke gives rabat til lokale hoteller, campingpladser og lign. Dette giver
en administrativ stor omkostning til styring af sådanne rabatter, og det er ikke
dokumenteret, at der kommer et væsentligt mersalg af dette.
Derimod er en fornuftig konkurrencedygtig pris, der hele tiden kontrolleres i
relation til de konkurrenter, gæsterne typisk sammenligner det med.
Følgende sammenlignende billetpriser:
ORLOGSMUSEET: Gratis adgang

Entréprisen vurderes således på baggrund af muligheden for indhold/
oplevelser samt sammenligningsgrundlaget til at sættes til følgende:
Svendborg maritim attraktion 2016: Voksne 60 kr., børn 25 kr.
Svendborg maritim attraktion 2017: Voksne 60 kr., børn 25 kr.
Svendborg maritim attraktion 2018: Voksne 80 kr., børn 40 kr.
Svendborg maritim attraktion 2019: Voksne 80 kr., børn 40 kr.
Svendborg maritim attraktion 2020: Voksne basis 80 kr., tilvalg +20, +20, Børn
basis 40 kr. tilvalg +15, +15.

FREGATTEN JYLLAND: Voksne 125 kr., børn under 3 år gratis, 3-12 år 80 kr.

Svendborg maritim attraktion: 2021: Basispris voksne 80 kr. Tilvalg maritim
oplevelsesverden 70 kr. Tilvalg udstilling 30 kr. Tilvalg lystsejlermuseum 30 kr.

NATURAMA: Voksne 140 kr., børn og unge under 17 gratis.

Samlet billetpris voksne 210 kr. i højsæson.

LANGELANDSFORTET: Voksne 95 kr., børn og unge under 18 gratis.

Basispris børn 40 kr.

EGESKOV: Voksne højsæson 210 kr., børn 130 kr.

Tilvalg maritim oplevelsesverden 50 kr. Tilvalg udstilling 10 kr.

ODENSE ZOO: Højsæson voksne 185 kr., børn 95 kr.

Tilvalg lystsejlermuseum 10 kr.

GEOCENTER MØN: Voksne 120 kr., børn 80 kr.

Samlet billetpris børn 110 kr.

GAMLE BY: Voksne 135 kr., børn og unge under 18 gratis.
HAMBURG HAFENMUSEUM: Voksne 5.50 euro (41 kr.), børn 3.70 euro (28 kr.)
MARSTAL SØFARTSMUSEUM: Voksne 60 kr., børn og unge under 18 gratis.

60

Opsamling og idekatalog
FEASIBILITY STUDY, SVENDBORG HAVN MARITIM AT TRAKTION
13 BESØGSTAL OG FORUDSÆTNINGER
Hertil kommer årskortholdere, sammenlignende priser her.
Årskort/medlem Fregatten Jylland: 225 kr.
Årskort Den gamle by: basispris 340 kr.
Årskort M/S Søfart: basispris 350 kr.

Niveauet på entreprisen er afhængigt af den almindelige prisudvikling, og
her vurderet (maj 2015.) Men vi er som besøgende til en attraktion altid i
gang med vores egen lille benchmarking undersøgelse, hvad kostede sidste
museum jeg besøgte, en biograftur, en tur i Legoland, Tivoli osv.

Naturama: årskort 225 kr.

Således er det en integreret del af exitundersøgelser og markedsanalyser at
lande på

Geocenter Møn: Billet til 120 kr., men konverteret samme dag fungerer den
som årskort.

”Hvad er value for money” og dermed det bedste prisniveau.

Egeskov: årskort 300 kr.
Generelt ligger årskort på 2 -3 gange entreprisen, og da ambitionen er at få fat
i Svendborg borgere, Sydfyn og i Odense, er følgende ambitionen:
2016: 5.000 kortholdere
2017: 10.000 kortholdere
2018: 15.000 kortholdere
2019: 20.000 kortholdere
2020: 20.000 kortholdere
Og der skal i 2021 være et minimum af 25.000 personer som årskortholdere.
Der forventes 2 -3 genbesøg, og disse er ikke medtaget i besøgstallet, dvs. der
kun er medtaget førstegangsbesøgende.
.
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PARKERING I FORBINDELSE MED UDVIKLING AF HAVNEN.
Der skal indføres parkeringsafgift på havnen, således at der kan skabes en
platform for finansiering af nye parkeringspladser.
Da gæsteprofilen har en peak på 70% i sommersæsonen, må det påregnes, at
der skal findes en god og fornuftig løsning på parkeringsforholdene.
Der kan laves en trinvis plan i takt med udbygningen.
Parceller, der endnu ikke er bebyggede, kan bruges som støtteparkering.
I forbindelse med kajområderne kan der etableres skråparkering, således at
promenaden ved kajkanten har en god bredde, samt at der er funktionsområde til f.eks. udeservering ved bygningerne.
Shared space skal markeres tydeligt, når bilerne kører ind på dette område.
Endvidere bør der være ensretning i området.

Personale er estimeret i relation til den maritime attraktion, herunder
temapavilloner, besøgscenter, sikkerhed ved legepladser osv.
Event og museumspersonale, forskning osv. er ikke medtaget.
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ÅR 2015

ÅR 2016

Her igangsættes exit-undersøgelser ved Svendborg museums udstillinger
på havnen, samt exitundersøgelser ved Svendborg events´ forskellige begivenheder på havnen. Der skal i denne sammenhæng spørges om den samlede oplevelse af Svendborg havn.

Kom til Svendborg havn og oplev den aktive maritime kulturarv!

Hermed får vi data som kan bruges i den videre udvikling.
På baggrund af en politisk beslutning igangsættes proces med
fondsansøgninger.
Sideløbende udvikles projekter til 2016.
Budget: 1 mio.
Antal gæster: 30.000 gæster, skønnet antal.
Markedsføring: i Odense og Nordtyskland
Analyser: exitundersøgelser på sommer, museumsudstillinger og udvalgte
events.
Desuden markedsundersøgelser på Sydfyn og i Odense af hvilket indhold en
kommende attraktionen bør havde. Denne undersøgelse udføres i et format
med fokusgrupper.
Formålet med disse undersøgelser er at få fat i information omkring: hvorfor
fravælges et besøg i Svendborg og Svendborg havn.

Byg dit skib, last skibet og sejl ud i verden.
En attraktion for hele familien med legepladser, udstillinger, skibsværfter og
sejlads.
Antal gæster 75.000
Målgruppe for markedsføring 2016: Familier på Fyn og turister.
Målsætning: at skabe awareness omkring attraktionen, og begynde at skabe
en basis af årskortholdere, især fra Odense.
Tiltag: Ny legeplads, værftspavillon, temaudstilling i værftshal, events.
I den gamle værftshal indrettes scenografi med bådmodeller og formidling
af den maritime kulturarv. Her kan evt. placeres et dansk lystsejlermuseum i
stålhallen.
Sideløbende udvikles projekterne til 2017.
Budget: 30 mio., andel fondsstøtte 25 mio., kommunens andel 5 mio.
Antal gæster: 30.000 + 45.000, i alt 75.000 gæster
Driftsudgifter: 0.2 mio.
Personale: 5 årsværk.
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ÅR 2017

ÅR 2018

KOM TIL SVENDBORG HAVN OG OPLEV DEN AKTIVE MARITIME KULTURARV!

KOM TIL SVENDBORG HAVN OG OPLEV DEN AKTIVE MARITIME KULTURARV OG AT REJSE UD I HELE VERDEN PÅ EN DAG SOM SKIPPER!

Byg dit skib, last skibet og sejl ud i verden.

I Svendborg havn er hele familien sammen om at bygge skibene, laste dem og
sejle ud på verdenshavene!!

En attraktion for hele familien med legepladser, udstillinger, skibsværfter og
sejlads.

Antal gæster 110.000

Antal gæster 90.000.

Målgruppe for markedsføring 2018. Jylland og Sjælland. Smutture fra Århus til
Svendborg og fra København til Svendborg. Arbejdstitel: Oplev verden på en
dag!!

Målgruppe for markedsføring 2017: Familier på Fyn og turister.

Målsætning: at markedsføre at der er god infrastruktur til Svendborg, og der
etableres samarbejde med A/S Storebælt/Brobizz.

Målsætning: at skabe awareness omkring attraktionen og begynde at skabe
en basis af årskortholdere, især fra Odense.

Tiltag: Udvidelse af legeområder, nyt Velkomstcenter med stor temaudstilling,
events.
Antal gæster 110.000

Her udvikles temaområde vedr. Simac og navigation og videreudvikling af en
maritim legeplads.

Her udvikles et maritimt oplevelsescenter ved at udvide temapavillonen ved
værftet.

Sideløbende udvikles projekterne til 2018.

Sideløbende udvikles projekterne til 2019, herunder muligheden for et museum.

Budget: 12 mio., andel fondsstøtte 10 mio., kommunens andel 2 mio.

Budget: 35 mio. antal fondsstøtte 30 mio., kommunens andel 5 mio.

Antal gæster: 75.000 + 15.000 i alt 90.000 gæster.

Antal gæster: 90.000 + 20.000 i alt 110.000 gæster

Driftsudgifter: 0.3 mio.
Personale: 6 årsværk (heraf 3 ungarbejdere)

Bemærk at en museumsbygning kræver fondsstøtte i 2018 for at være klar i
2020, med fondsstøtte i størrelsesorden 115 mio. alt efter projektet.
Driftsudgifter inkl. cafe og butik: 0.7 mio.
Personale inkl. cafe og butik: 12 årsværk (heraf 6 ungarbejdere)
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ÅR 2019

ÅR 2020

KOM TIL SVENDBORG HAVN OG OPLEV DEN AKTIVE MARITIME KULTURARV OG AT REJSE UD I HELE VERDEN PÅ EN DAG SOM SKIPPER.

KOM TIL SVENDBORG OG OPLEV DET NYE MUSEUM PÅ HAVNEN, EN TIDSREJSE MED SKIB PÅ VERDENSHAVENE!

I Svendborg havn er hele familien sammen om at bygge skibene, laste dem og
sejle ud på verdenshavene!!

Prøv at leve som sømand fra Svendborg i 1850 på langfart!

Antal gæster 125.000

Museumsbygningen åbner, og der er ligeledes en videreudvikling af den

Målgruppe for markedsføring 2019. Jylland og Sjælland. Smutture fra Århus til
Svendborg og fra København til Svendborg. Arbejdstitel: Oplev verden på en
dag!!

maritime legeplads.

Målsætning: at markedsføre at der er god infrastruktur til Svendborg, og der
etableres samarbejde med A/S Storebælt/Brobizz.

Antal gæster 125.000 + 75.000 i alt 200.000 gæster.

Tiltag: Udvidelse af legeområder, nyt Velkomstcenter med stor temaudstilling,
events.

Budget 5 mio. til maritim legeplads samt opdatering af udviklingsplan for
havnen.
Dette gæsteantal svarer til f.eks. Egeskov eller Nordsøen Oceanarium.
Driftsudgifter: 2.1 mio.
Personale: 24 årsværk (heraf 12 ungarbejdere)

Da en museumsbygning er cirka 1½ - 2 år om at blive klar, er 2019 året hvor
events, havneudstillinger og aktiviteter i havnen er i fokus.
Budget: 6 mio. til events samt til videreudvikling af den maritime legeplads.
Antal gæster: 110.000 + 15.000 i alt 125.000 gæster
Bemærk at museet er i byggefase.
Driftsudgifter inkl. cafe og butik: 0.7 mio.
Personale inkl. cafe og butik: 12 årsværk (heraf 6 ungarbejdere)
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ÅR 2021

KOM OG OPLEV ÅRETS STORE NYHED PÅ ET INTERAKTIVT MARITIMT
OPLEVELSESUNIVERS.
Åbning af ny Maritim Oplevelsespark med interaktive kørende forlystelser.
Denne betragtes som en selvstændig forretning.
Kravl op i en 30 meter høj mast som den højeste mast bygget hos Ring
Andersen, prøv at sejle i monsterbølgerne på det Indiske ocean!!!

Denne model beskrives her som en evolution, hvor Svendborg havns karakter og ånd hele
tiden indtænkes i denne udvikling.
Således kan konceptet opdeles i 3 modeller:
MODEL 1
Der etableres 4 temaområder. Færgen, Værftet, Navigationen og Legepladsen.
Festivalgæster herunder Æbleræs, Tallship, Julemarked, Halloween, udstilling: 16.000
gæster.

ANTAL GÆSTER 230.000

Designday i pavilloner er tænkt til 1.000 gæster, men Peakday er næsten 4.000 gæster.

MÅLGRUPPE. For markedsføring 2022 er flere kortholdere og at skabe årets nyhed for
tiltrækning af nye gæster.

Gæster i alt 45.000, fordelt på voksne 25.000 og børn 20.000

MÅLSÆTNING: at konsolidere antal kortholdere fra Sydfyn og Odense samt få fat i nye

Der etableres 4 temaområder. Færgen, Værftet, Navigationen og Legepladsen.

1-dagsgæster, samt tiltrække nye målgrupper/kunder i relation til forlystelsesattraktioner.

Der etableres et Velkomstcenter i forbindelse med Værft-temaområdet

Set i relation til at Fyn ikke har en klassisk forlystelsespark, og at der i Nordeuropa ikke
er en maritim oplevelsespark, kunne dette tema være egnet som nyt forretningsområde
i konkurrencen om turister.
Der kan opstilles mange forskellige visioner for besøgstallet, men i relation til projektets strategi om at være i en evolutionsproces i udviklingen af havnen, vil besøgstallet
typisk være en opadgående kurve over en længere årrække.
Idet gæsternes kendskab til attraktionen øges, og der etableres den årlige tradition
med et besøg, vil dette typisk for denne type attraktioner betyde en jævn kurve i stigningen af antal gæster.

MODEL 2

Festivalgæster herunder Æbleræs, Tallship, Julemarked, Halloween, udstilling: 16.000
gæster
Designday i pavilloner er tænkt til 2.000 gæster, men Peakday er næsten 5.000 gæster.
Gæster i alt 75.000 fordelt på voksne 35.000 og børn 40.000
MODEL 3
Der etableres 4 temaområder. Færgen, Værftet, Navigationen og Legepladsen.
Der etableres et nyt Maritimt museum og Oplevelseshus i forbindelse med beddingen på
Frederiksø.
Festivalgæster herunder Æbleræs, Tallship, Julemarked, Halloween, udstilling 16.000 gæster
Designday i pavilloner er tænkt til 2.500 gæster, men Peakday er næsten 5.000 gæster.
Gæster i alt 90.000 fordelt på voksne 50.000 og børn 40.000
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Baggrund for de estimerede besøgstal er benchmarking på følgende attraktioner:
Langelandsfortet cirka 37.000 gæster årligt.
Naturama 60.000 gæster inkl. skoleklasser årligt.
Svendborg museum 16.000 gæster årligt.
Egeskov 220.000 gæster årligt.
I relation til afstanden til Odense på cirka 40 km, samt den gode infrastruktur med motorvej,
jernbane og god adgang fra havet, skønnes besøgstallene estimeret at være konservative, og
der kan godt være en upside i bedre besøgstal, men da der er tale om en ny attraktion, vurderes
det at et konservativt estimat er den bedste strategi.
Følgende besøgstal:
Model 1: 45.000 gæster
Model 2: 75.000 gæster
Model 3: 90.000 gæster
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FORRETNINGSPLAN

Strategi for forretningsområder herunder: events, kulturelle aktiviteter og ikke mindst maritime aktiviteter.
Strategi for indtjening og hermed en forretningsplan for udvikling af havnen som en økonomisk driver.
Strategi for implementering af projektet, herunder især politisk og borger i Svendborg.

2015
Omsætning
Omkostninger
Markedsføring

2016
-

1.400.000
-

2017

2018

-

Finansiering

-

Resultat af drift havnen

-1.400.000

4.540.000 12.000.000 13.570.000 26.900.000

1.825.000

2.479.000

6.046.000

6.317.500 12.075.000

385.000

454.000

1.200.000

1.357.000

2.690.000

3.000.000

2.500.000

3.583.333

8.083.333

Tilbageført afskrivninger
Likviditets mæssigt resultat

1.416.667
-

2.050.000
-

3.383.333
-

-

-

223.333

-443.000

1.370.667

-687.833

1.551.667

5.000.000

2.000.000

5.000.000

3.000.000

2.500.000

-1.400.000 -4.776.667

-2.443.000

-3.629.333

-3.687.833

-948.333

1.416.667

2.050.000

3.383.333

3.583.333

8.083.333

-1.400.000 -3.360.000

-393.000

-246.000

-104.500

7.135.000

Kommunalt tilskud
Resultat efter kommunalt
tilskud

2020

3.850.000

Afsat til event og udvikling
Afskrivninger

2019

-
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1. Den eksisterende kommunale støtte til f.eks Svendborg event er ikke medtaget og ligeså andre relaterede støttede aktiviteter her.

Det skal ses som en del af den proces med at skabe bevidsthed i marked
og en loyal kundekreds som skaber deres egen tradition for årets besøg på
Svendborg havn.

2. Havnens egen drift og vedligehold samt indtægter fra færger, anløb erhverv og anløb lystsejlere samt de tilhørende personale udgifter er ej heller
medtaget.

Når denne kundegruppe kontinuerligt udvikles og plejes så er vi i luften med
noget godt.

3. Svendborg museum får både støtte fra kommunen og fra Kulturstyrelsen
og har et nuværende besøgstal på 16.000 - 17.000 gæster .
Med en investering på 115 mio anslået og denne fuldt finansieret af fonde
skal der laves en selvstændig businesscase på sådan et museum, hvor det jo
især er driftsudgifter til udstilling, personale og bygningsvedligehold der rykker ved de kommunale budgetter.
4. Vi har ikke medtaget den upside der er i øget antal gæster til events og
fastholdt del lave besøgstal. Her er der et stort potentiale, men det kræver vi
kender lidt mere til hvad gæsterne synes om.
5. Vi har ej heller sat genbesøg ind for årskortholdere eller sat den merpris ind
for tilkøb af årskort.
Hermed tager vi udgangspunkt i den forudsætning af vi udnytter hele
havnen som attraktion og medtager ikke påvirkningen af et klassisk museum
i denne økonomi her. Økonomien ser tungere ud i begyndelsen, men fra 2020
er det muligt få en sund økonomi med den sammensætning af tilbud og set
samlet incl. Velkomstcentret er det en god forretning.

Som det kan læses af denne opsamling, så er der en god forretning og det
kan diskuteres om hvorledes et Maritimt museum vil øge indtjeningen.
Et Maritimt museum vil rumme en god identitetsskabende kvalitet, men et
begrænset publikum. Her er havnen og museet i konkurrence om de samme
gæster.
I et tænkt eksempel, hvor museet lå som en stand alone ting, ville
legepladser udformet som Rasmus Klumps skib Mary eller andre gode ideer
kunne tiltrække flere familier.
Men havnen er jo i sig selv en meget stor oplevelse, så hvorfor betale for at gå
på museum for at opleve tingene udstillet.
Dette er samme problematik som Tivoli og Bakken oplever, umiddelbart
skulle man mene at det var et valg mellem Tivoli og Bakken når familien skulle
en dag i en forlystelsespark, men det forholder sig således at:
Tivolis største konkurrent er byen selv, dvs. at man fravælger Tivoli, for at gå til
gratis koncert i Kongens Have eller se Nyhavn.
Bakkens største konkurrent er Dyrehaven og skoven. Det er mere romantisk at
se Kirsten Piils kilde og gå ved Eremitagen end det vilde Bakken.
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Således skal der også skabes en balance mellem havnens gratis

Mål:

oplevelser, Svendborg by, andre gratis attraktioner og så attraktioner med
betaling.

At havnen kan vurderes som et selvstændigt forretningsområde

Derfor er en mindre investering i bygninger til udstillinger, i første omgang
en mere farbar vej.

Vedligehold

Indtægtskilder:
Varme og kolde udstillinger, hit- og shitdyr, denne vekselvirkning mellem
smalle og økonomisk ikke-bæredygtige aktiviteter og Cash cows er en del af
metoden til at fastholde både udvikling, identitet og samtidigt tjene penge
til at gøre det.

Investeringer
Driftsudgifter personale
Driftsudgifter vand, varme, el
Leje
Støtte til events
Havneafgift

Teaterforestillinger

Støtte til udstillinger

Happenings på havnen

Parkeringsafgifter

Kunstinstallationer
Særlige bådture
Aktiviteter med lav kapacitet

Visionen er at se, hvorledes de enkelte positioner kan planlægges, således
at det kan understøtte den samlede strategi for havnens udvikling.

Særlige udstillinger
- Sat over for Julemarked, Halloween, Æbleræs, Tallship race osv. som giver
store besøgstal.
Der er ingen nemme og enkelte formler på en økonomisk model, men derfor
kan en vision for en sådan model jo alligevel sættes op.
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Forslaget er, at der skabes en strategisk udviklingsmodel, der trinvis øger/udvikler havnens potentiale
Her er temaudstillinger, events og lån af bygninger en billig måde at få gang i denne udvikling på, blot skal der afstemmes forventninger til
indtægter og de tilhørende udgifter i disse midlertidige projekter.
Derfor er budgetterne delt yderligere op i følgende emner.
UDSTILLINGER
EVENTS
FYSISKE RAMMER
Disse samles i en helhedsplan der opdeles i udviklingsår.
Forslaget er her en 6-års tidsramme.
Der skal skabes en helhedsplan for de fysiske rammer, som skal integreres tæt i en trinvis udviklingsplan.
Helhedsplan for attraktionen.
Helhedsplan for midlertidige events.
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Datafangst og undersøgelser, f.eks. i forbindelse med kommende
udstillinger, er helt afgørende for at Svendborg kan tage de rigtige beslutninger vedr. udviklingen af havnen, og i det følgende gives input til dette.
Når der skal undersøges forskellige ting, er forslaget, at der nedsættes en
særlig arbejdsgruppe, der har ansvaret for udviklingen af formatet til disse
undersøgelser. Hermed kan projektet spare tid og penge ved at afprøve
konceptet og drøfte mål for undersøgelsen, inden det igangsættes.
Konceptafprøvning kan være enkelt og hurtigt, eller det kan være gentagende og avanceret.
Konceptafprøvning med spørgeundersøgelser kan køre en test ved at vise
dine designs eller koncepter til mennesker, som en del af en exitanalyse.

En hurtig definition af konceptafprøvning kunne være at se
afprøvningen som en fremlæggelse af de abstrakte ideer, projektet rummer, for fokusgrupper til konceptafprøvning for at finde ud af, om dine
ideer vækker genklang hos dem.
En metode kunne være at arbejdsgruppen brainstormer en hel dag for at
få ideer til udviklingen af Svendborg havn som maritim attraktion.
Når dagen er omme, er der en halv snes ideer på bordet, og nogle stykker
ser ud til at være rigtige vindere. Her er nogle spørgsmål, som en markedsføringsmedarbejder gerne vil have svar på, inden der lanceres en kampagne:
· Skiller denne attraktion sig ud fra konkurrenternes attraktioner?
· Fanger denne attraktion potentielle gæsters opmærksomhed?
· Genkender du attraktionens tema?

Sæt et nyt koncept op mod det produkt, f.eks. en udstilling der opleves for
at se det potentielle løft.

· Ville du vælge attraktionen ud fra de adspurgte ideer?

Mål interessen for et helt nyt koncept, som bl.a. kan teste konkurrerende
ideer mod hinanden i en A/B-test. Herved er det muligt at finde ud af, hvad
der appellerer mest til målmarkedet, og det er muligt at få uddybende
feedback om, hvorfor folk foretrækker ét koncept frem for et andet.

· Hvad er priselasticitet i forhold til value for money?

· Vil du anbefale attraktionen til andre?

Hvordan og hvorfor konceptudviklingstests udføres er naturligvis i relation til datafangst og behovet for at få analyser ind i beslutningsprocesserne.
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Svarene på disse spørgsmål gør det muligt at vælge et koncept at arbejde videre med, og det hjælper med at optimere udviklingen af attraktionen.
Denne metode sker med et exitinterview med en præcis målsætning
samt systematiske spørgsmål.
Det er vigtigt at teste en attraktion, inden den lanceres, da det kan gøre
attraktionen mere vellykket, fordi effektive attraktioner er baseret på en
indgående forståelse af, hvad forbrugere virkelig ønsker (og hvad de slet
ikke vil have).
Afprøvninger er afgørende for den arbejdsmæssige succes med at udvikle attraktionen.
På trods af den betydning, alle tillagde afprøvning, var det under
halvdelen af de adspurgte, der rent faktisk udførte konceptafprøvninger,
så hvis du opretter dine egne tests, kan det give dig en stor chance for
komme et skridt foran konkurrenterne.
Sådan bruger du konceptafprøvningsspørgsmål:
Hvordan kan du anvende disse konceptafprøvningsmetoder? Det er
godt, du spørger! Der er mange slags erhvervsudfordringer, der kan løses
med den rette test. Her er et par eksempler:
TEST AF OPLEVELSERNE OG INDHOLDET.
Er der brug for at vide, hvordan kunder vil reagere på nye tiltag? Eller
er der behov for at finde ud af, om det nye attraktionstiltag udtrykker en
fordel/et brand (såsom maritim, innovation eller sjov)?

Online spørgeundersøgelser er en også en metode til at afprøve forskellige kreative koncepter og designs, så du i sidste ende når frem til et attraktionskoncept, der oplevelsesmæssigt kommunikerer dit brand/din attraktion på den bedste måde.
REKLAMER, LANDINGSSIDER OG KONVERTERINGER.
Mange, der arbejder med onlinemarkedsføring, tester overskrifter,
billeder og indhold på deres websteder for at identificere vinderkombinationen af budskab og annonce. Hvilken reklame fanger bedst blikket, og er
reklamen overbevisende nok til at få besøgende til at klikke, konvertere og
blive kunder? Denne testmetode kan i høj grad booste dit arbejde med at
optimere din konverteringsrate.
PRIS OG BILLETCHECK.
Planlægger du at tilbyde kommende gæster et incitament til at vælge attraktionen? Overvejer du en ny billet og prisstruktur?
Her kan bl.a. være Check af Pay One price eller Pay as you go principper.
Brug tests af migreringssti til at vurdere umiddelbare reaktioner, og identificer de vigtige funktioner og fordele, som gæster kigger efter. Derefter kan
du udvikle tilbud i attraktionen for at se, om dine nye produkter vil medføre
øget salg.
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KAMPAGNER VIA REKLAMER OG SOCIALE MEDIER.

ANDRE TESTVÆRKTØJER TIL MARKEDSFØRING?

Da sociale medier hele tiden bliver vigtigere i forbindelse med markedsføring og brandoplevelsen, kan du bruge online spørgeundersøgelser til
at finde ud af, hvilke kanaler for sociale medier du skal være opmærksom
på. Forventer din kunde f.eks. at se dig på Twitter? Eller foretrækker de at få
attraktionens opdateringer via en blog, på LinkedIn eller i et newsfeed på
Facebook? Brug en online spørgeundersøgelse til at finde de svar, der kan
gives med et hurtigt feedback.

Arbejdet er sandsynligvis ikke slut, når produktet eller kampagnen lanceres. F.eks. kan systemer som SurveyMonkey hjælpe med at forblive tæt på
gæsterne. Tilføjelse af spørgeundersøgelser ved forskellige berøringspunkter med kunderne giver de data, man skal bruge til at komme på endnu
flere gode ideer til kundetilbud.

MARKEDSFØRINGS KONCEPTER
Gør dit markedsføringsbudskab indtryk på din målgruppe? Brug online
spørgeundersøgelser til at teste trykt reklametekst og relateret webmateriale eller til at finde ud af, hvilke emneoverskrifter eller kreative ideer, der
får dine brugere til at klikke på et reklamebanner og videre til siden med
produktoplysninger.

Derfor er anbefalingen at der ved events og udstillinger foretages exitanalyser og at udvalgte fokusgrupper trækkes ud i en mere tilbundsgående undersøgelse, hvor attraktionens profil, temaer, markedsføring osv. Illustreres,
således at fokusgruppen kan give feedback på dette.
Er havnen hyggelig
Hvad ville et prisniveau være
Hvor længe ville gæster opholde sig her
Hvad vil få gæsterne til at vælge dette

PRODUKT- OG KONCEPTUDVIKLING.
Find ud af, hvilke krav der stilles til en attraktion og dermed hvad attraktionen bør indeholde, og hvilke der ikke vil føje noget til bundlinjen. Afgør,
hvordan attraktionen skal sælges og skal se ud – helt ned til størrelsen på
logoet og farven på designlinjen. Brug tests af produktets koncept og
anvendelighed til at sikre, at det lever op til kundernes forventninger.

74

Opsamling og idekatalog
FEASIBILITY STUDY, SVENDBORG HAVN MARITIM AT TRAKTION
15 ILLUSTRATIONER
15 ILLUSTRATIONER
De følgende motiver er taget som check på at de locationer som der er arbejdet på, har den fornødne kvalitet.
I forbindelse med udviklingen af de forskellige områder, er det oplagt at udvikle 3D-redskaber og præcise standpunkter med korrekt øjenhøjde, således at der kan
planlægges den optimale maritime oplevelse og udsigt for gæsterne.
Her er udvalgt temaområdet ved Værftet, Simac og udsigten fra toppen af siloerne.
I de følgende illustrationer er der vist foto fra Svendborg havn med de ønskede standpunkter for især Værftsudstillingen og Simac.
Efterfølgende er 3D modellen af havnen brugt som ramme, og der er tegnet et billede med samme se- retning. Herefter er der lavet en collage mellem 3D modellen og
det faktiske foto.
Denne lidt omstændelige forklaring blot for dokumentere at der er store muligheder i brugen af digitale redskaber, bla i forbindelse med markedsundersøgelser og
fokusgruppe undersøgelser.

HER ER DET MULIGT AT VISE EN TILNÆRMELSESVIS REALISTISK VISUEL FREMSTILLING AF ATTRAKTIONENS KARAKTER SOM DET SÅ ER MULIGT
AT FÅ FEED BACK PÅ.
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Her ses 3D billedet sat op mod et panoramabillede fra placeringen ved Ring Andersen, der hvor både værfttemaet og et evt. Velkomstcenter er optimalt at placere.
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Udsigten fra Frøsiloen mod det store havnerum I Nordre
Havn set fra en andenvinkel..

Udsigten fra Oplevelsescenteret mod det store havnerum I Nordre Havn kan blive helt
unik, og igen er panoramabillede og 3D view sat op mod hinanden.
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3D VIEW MED UDSIGTEN FRA VÆRFTSPAVILLON
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3D VIEW MED UDSIGTEN FRA SIMAC
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Her ses navigationsrummet I Simacs foyer. Ud mod havnen ses den
store lysende jordklode.
Verden er vendt på hovedet, således at vi fra gulvet ser på Svendborg
og navigerer ud i verden. Jordkloden er hul og indeni er der en række
interaktive installationer, hvor vi kan lege med navigation og sejladsen
jorden rundt.
Her ses skitser af hvorledes denne jordklode kunne blive Simac
vartegn ud mod det Nordre havnerum.
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SKITSE AF NAVIGATIONSKLODEN
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Den Maritime legeplads kan tage sit udgangspunkt i en vekselvirkning mellem lodrette og vandrette linier som det kendes fra vandet
og masterne. Desuden de buede former på skibskroget, fribordet, agterspejlet, stormasten og alle de andre gode udtryk.
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Skitse af den maritime legeplads
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Skitse/snit AF værftspavillon og velkomstcenter
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Skitse af maritim oplevelsespark, hvor gæsterne oplever et skibs forskellige rum fra styrbroen til maskinrummet.
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Skitse af den Maritime oplevelsesparks hovedattraktion: Den vilde mast eller Stormmasten, hvor gæsterne i en 30 meter høj
mast oplever en storm i det indiske ocean.
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LEG MED LOGO
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DEN MARITIME KULTUR ER IKKE BLOT BYGNINGER MEN OGSÅ INDRETNING OG FUNKTIONER.
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