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I Svendborg ønsker vi at udvikle de bynære kyst- og havne-
områder, så de inspirerer byens borgere og besøgende til 
fysisk udfoldelse, fordybelse og kreative aktiviteter.

Den Blå Kant er et funktionelt og arkitektonisk sammen-
hængende projekt, der forbinder havnen fra Christians-
minde i nordøst til Den Runde Lystbådehavn mod syd-
vest. Via stier, kajer, promenader og opholdsrum med 
rekreative aktiviteter og oplevelser skal Den Blå Kant 
skabe offentlig tilgængelighed, forbindelse og byliv hele 
havnen rundt. Den Blå Kant skal samtidig sikre havnen 
og den omkringliggende by mod højvande og skybrud.

MeD Dette oplæg inviterer Svendborg Kommune til et 
partnerskab om en realisering af projektet. I oplægget 
præsenterer vi en række projektideer for seks delområder 
på havnen. Vi vil gerne indgå samarbejde om udviklingen 
af de arkitektoniske og tekniske løsninger samt finansie-
ring af projektets planlægning og gennemførelse. Vi for-
venter ikke, at Den Blå Kant kan realiseres på én gang. 
Løsninger skal derfor kunne forstås og realiseres enkeltvis. 
Nogle steder må realiseringen afvente ændringer i anven-
delsen og måske klare sig med en midlertidig løsning.

Den Blå Kant repræsenterer en betydelig investering med 
en række forskellige delinvesteringer:
// Projektudvikling og afholdelse af konkurrence
// Byrumsindretning i seks forskellige delområder i havnen
// Udformning af en sammenhængende klimatilpasnings-

løsning

SvenDBorg ByråD har vedtaget en udviklingsplan for 
Fremtidens Havn, som danner ramme for havnens om-
dannelse og udvikling. Det er vigtigt for os, at havnen 
udvikles som en åben og bæredygtig bydel med rod i den 
maritime arv. Rekreative funktioner, kulturelle tilbud og 
aktiviteter på vandet skal fortsat trives i samspil med ar-
bejdspladser, uddannelser og boliger. Beslutningerne om 
Fremtidens Havn er sket med størst mulig åbenhed, ind-
dragelse og politisk opbakning. Vi står derfor på et solidt 
fundament for nye initiativer og investeringer. 

tIDSplanen for realISerIngen af Den Blå Kant afhænger
af, i hvilken takt der skabes den nødvendige finansiering
til projektet. Med visionen i udviklingsplanen om en sam-
menhængende byrumsløsning langs vandet og en løs-
ning på klimaudfordringerne er der skabt forventning om
et vist tempo i udførelsen. Svendborg Kommune har også 
allerede afsat midler i den kommende budgetperiode til 
realisering af dele af projektet.

Det er voreS håB og forventning, at der gennem partner-
skaber med interessenter og fonde kan skabes et finan-
sielt grundlag, som kan sikre det høje ambitionsniveau, 
der ligger i projekt Den Blå Kant. 
 

På vegne af byrådet

Lars Erik Hornemann
BorgMeSter

projeKt Den Blå Kant 
invitation til partnerSKaB 
om BylIv på vanDKanten
i svendborg havn
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Svendborg er kendt for sin skønne beliggenhed og 
maritime kulturarv, en charmerende bymidte og sans for 
gode lokale produkter. Samtidig er der drivkraft, innova-
tion og udsyn i små og store lokale virksomheder

Med disse kvaliteter kvalificerede Svendborg sig i 2008 til
optagelse i det internationale Cittaslow-netværk. Som 
den første by i Danmark blev vi medlem af denne interna-
tionale sammenslutning af byer, der arbejder for at for-
bedre livskvaliteten for deres indbyggere og besøgende.

cIttaSlow KvalIteter 
Som Cittaslow-by lægger Svendborg vægt på, at:
// Vi bruger moderne teknologiske løsninger på en krea-

tiv måde med afsæt i de lokale særpræg, traditioner 
og historie

// Vi med udsyn og omtanke finder de mest bæredygtige 
løsninger

// Vi udvikler os og møder tidens udfordringer med særlig 
opmærksomhed på kvalitet i tilværelsen – det gode liv

// Vi samarbejder med et bredt spektrum af lokale aktører

BaggrunD

SvenDBorg havn 
levenDe By- og erhvervsområde
med maritim Kulturarv

De SteDBunDne oplevelSer
Svendborgs styrkeposition er de stedbundne oplevelser.  
Naturen, Det Sydfynske Øhav og byens maritime identi-
tet er værd at fremhæve. Gennem generationer har hav-
nen og Øhavet været grundstenen for arbejdspladser, 
rekreation, inspiration. En vigtig del af byens identitet.

Svendborg Havn er kendt for skibsværfter, rederier og 
store fabrikker. Gennem generationer har havnen været 
byens bankende hjerte og store arbejdsplads. I dag er 
havnen under transformation. Borgerne er optaget af 
havnens udvikling og ønsker sig også fremover en havn, 
der summer af et mangfoldigt liv.

Vi udvikler vores by med bæredygtige løsninger og i et 
tæt samarbejde med lokale aktører. SIMAC, Svendborg 
International Maritime Academy, lokale iværksættere på 
Fremtidsfabrikken og byens mange kulturelle og kreative 
kræfter samt sundheds- og oplevelsesorienterede er-
hverv er afgørende lokale ressourcer. De deltager i udvik-
lingen af spændende byrum og aktiviteter på havnen og i 
de innovative løsninger, der skal klimasikre værdierne. 
Samarbejdet med de lokale aktører er afgørende for at 
skabe bæredygtig vækst og udvikling som rammen om 
det gode liv på havnen.
 
Der gennemføres i øjeblikket en række udviklingsprojekter 
på og omkring havnen. Her kan nævnes nye forbindelser 
mellem bymidte og havn, udbud af arealer til opførelse af 
byggeri for blandet bolig og erhverv. Andre eksempler er 
udvikling af kultur og erhverv i gamle værftsbygninger og 
etablering af videregående maritime uddannelser og ma-
ritime udviklingsvirksomheder på havnen. Udviklingspro-
jekter, der understøtter visionen i Den Blå Kant.



3



4 Forbindelser langs havnen 

Små stier og forløb til havnen 

Primære fodgængerforbindelser til havnen

Je
ss

en
s 

M
ol

e

projeKt Den Blå Kant

vision: 
havnen SoM raMMe 
om Det goDe lIv

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

vISIon for projeKt Den Blå Kant
// Den Blå Kant skal invitere og inspirere byens borgere og besøgende til 

fysisk udfoldelse, fordybelse og kreative aktiviteter i det offentlige rum.
// Den Blå Kant skal være hele byens friareal som forbinder på langs og 

skaber kontakt på tværs op mod bymidten via smøger og stiforbindelser.
// Den Blå Kant skal udnytte de meget forskellige delområder i havnen til 

at skabe variation i aktiviteter og oplevelser. 

Den Blå Kant og havnenS DeloMråDer
Den Blå Kant løber gennem følgende seks delområder fra sydvest til nord-
øst: Havnen Syd, Havnepladsen, Frederiksø, Jessens Mole, Nordre Kaj og 
Østre Kaj. Delområdernes karakter varierer alt efter funktion og maritim hi-
storisk baggrund. Den store variation er en del af havnens attraktion og 
kvalitet. Variationen bør afspejles og udnyttes i løsninger og fremtidig ud-
formning. 

Den Blå Kant, Den grønne tråD og Den lIv I MIn By
Den Blå Kant skal kobles sammen med et igangværende og et kommende 
byrumsprojekt. Den Grønne Tråd færdiggøres foråret 2016 og omfatter et 
forløb af byrum mellem bymidte og havn. For ligeledes at forbedre sam-
menhængen mellem bymidte og havn påbegyndes områdefornyelsespro-
jektet Liv i Min By i 2016. Derudover investeres der også i perioden 2016-
2020 i bygningsfornyelse.
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projeKt Den Blå Kant
1. havnen SyD
2. havneplaDSen
3. freDerIKSø
4. jeSSenS Mole
5. norDre Kaj
6. øStre Kaj  

projeKt Den grønne tråD projeKt Den Blå Kant

projeKt lIv I MIn By
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projeKt Den Blå Kant

delprojekter BylIv og ByruM 
kvaliteter og projektideer

havnen SyD
MarItIMt frIluftSlIv og Kulturarv

KvalIteter
// Væld af foreninger, laug og ildsjæle som forener 

maritimt friluftsliv med maritim kulturarv
// Flere foreninger er på vej med nye projekter og 
 nye aktiviteter
// Meget liv på lystbådehavn og bystrand 
// Perlerække af udpegede kulturarvsmiljøer: 
 Den Runde Lystbådehavn, Tåsingeoverfarten, 

Gasværkshavnen, Baagøe og Ribers Købmandsgård

projeKtIDeer
// Ny stioplevelse, der motiverer til rekreative aktiviteter: 

en superrekreativsti, som skaber sammenhæng langs 
vandet og sammenkobler og understøtter flere af de 
eksisterende aktiviteter

// Videreudvikling af faciliteter og aktiviteter i forbindelse 
med bystrand og maritime outdoorklubber

havneplaDSen 
porten tIl øhavet

KvalIteter
// Tilbagevendende mylder af rejsende. Et symbol 
 på udlængslen og tilknytningen til Øhavet
// Intakt kulturarvsmiljø med pakhuse, restauranter og 

hoteller

projeKtIDeer
// Kreativ trafikhåndtering gennem et til tider stærkt 

trafikeret område
// Promenade, der sikrer gående og cyklende en 

attraktiv passage med rekreative opholdsmuligheder 
og plads til prøvehandlinger

// Højvandssikring, der har særligt sigte på tilpasning 
 til det stærke kulturmiljø samt færgetrafikken

1

2
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freDerIKSø
forenIng af Kultur og erhverv 

KvalIteter
// Landets største og ældste aktive træskibsværft, som 

forener et særligt maritimt erhverv med en levende kultur-
arvsfortælling

// Unikke inden- og udendørs rum med autencitet fx beva-
ringsværdige værftshaller, aktive værksteder og brede 
vestvendte kajer

// Blanding af blå kedeldragter og skæve kulturtilbud 
// Prøvehandlinger lige nu: Kammerateriet, Cirkusrummet, 

Kultutten, kunsthåndværkere 

projeKtIDeer
// Udnyttelse af unikke inden- og udendørsrum gennem 

prøvehandlinger fx kultur- og fritidsaktiviteter indenfor 
maritime oplevelser, outdoor aktiviteter, teater og kultur

// Et formidlingscenter, som formidler dels den maritime 
kulturarv dels fremtidens maritime erhverv og klimasikring

// Aktiviteter, der inspirerer børn og unge til at forstå og blive 
fascineret af naturvidenskab, historie og moderne teknolo-
giske klimaløsninger 

// Klimasikring, der spiller sammen med kultur og outdoor-
aktiviteter og tilpasser sig den unikke historiske ramme

Visualisering af byrumsmuligheder
på Frederiksø.
Fra udviklingsplan: Fremtidens Havn, 2014.

Skitse til disponering af havneerhverv (lyseblå)
og kulturfaciliteter (mørkeblå) på Frederiksø. 
Fra udviklingsplan: Fremtidens Havn, 2014.

3
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Eksempel på mulig klimatilpasningsløsning ved Jessens Mole, 
hvor den ene bane af en dobbeltrettet sti via hydraulik kan vippes 
op som højvandsmur. 

Visualisering af byrumsmuligheder
på Jessens Mole.

Fra udviklingsplan: Fremtidens Havn, 2014.

jeSSenS Mole
SplejSnIng af By og havn 

KvalIteter
// Byens gæstehavn med et myldrende sommerliv af sejlere og andre gæster
// Nye aktiviteter under opstart og på vej: Fremtidsfabrikken I og II med kreative 
 og udviklingsprægede erhverv og ny blandet bolig- og erhvervsbebyggelse
// Skaterområde og Prøvepark som midlertidige prøvehandlinger

projeKtIDeer
// Kreativ håndtering af færgetrafik og fodgængerstrømme mellem by og havn
// Etablering af en langsgående superrekreativsti med plads til både ophold og aktivitet
// Fleksible klimaløsninger, som mindst muligt påvirker udsigten og respekterer kulturarven

4
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projeKt Den Blå Kant

delprojekter BylIv og ByruM 
kvaliteter og projektideer

øStre Kaj
SnIttet MelleM tungt MarItIMt erhverv 
og Den reKreatIve forBInDelSe

KvalIteter
// Aktiv erhvervskaj, som rummer en sammensat industrihistorisk 

fortælling med erhvervsbygninger fra begyndelsen til slutningen 
af 1900-tallet

projeKtIDeer
// Outdoor-oplevelser i samspil med de tunge erhvervsaktiviteter
// Klimatilpasning, som sikrer sammenhæng og muliggør fortsat 

erhvervsmæssig anvendelse

norDre Kaj
væKSt I MøDet MelleM MarItIM vIDen og uDvIKlIng

KvalIteter
// Maritimt Kraftcenter med videregående søfartsuddannelser 
 med 700 studerende og maritime erhverv
// Overgangen mellem den rekreative og den erhvervsmæssigt 
 tunge del af havnen

projeKtIDeer
// Udnyttelse af bred sydvestvendt kaj, der åbner op for mødet mellem uddannelse, viden og byliv
// Mulighed for formidling af maritim og klimateknisk viden i det offentlige byrum
// Kreativ håndtering af overfladevand fra et stort bagland, hvor pumpeinfrastruktur er sammentænkt 

med rekreativt ophold og rekreative aktiviteter
// Frilægning af en naturlig bæk som kombineret klimatilpasnings- og byrumsprojekt

De store industribygninger på Østre Kaj 
er identitetsgivende for hele havneområdet.
Fra udviklingsplan: Fremtidens Havn, 2014.

Visualisering af byrumsmuligheder
på Nordre Kaj. 
Fra udviklingsplan: Fremtidens Havn, 2014

Skitse til placering af Maritimt Kraftcenter 
med søfartsuddannelser og erhverv ved Nordre Kaj.
Fra udviklingsplan: Fremtidens Havn, 2014

5
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Klimatilpasning skal være en integreret del af Den 
Blå Kant. Det er på Den Blå Kant, at vand møder land 
– og vandet kommer både forfra og bagfra.

ByruM og KlIMatIlpaSnIng hænger SaMMen 
Målet er de gode byrum og at gøre dem bæredygtige. Bæ-
redygtighed i form af klimatilpasning er et middel blandt 
flere til at sikre de gode byrum som ramme for det gode 
byliv. Vand finder altid vej og derfor bliver sikringen mod 
højvande først for alvor meningsfuld, når den udgør en 
sammenhængende løsning gennem hele havneområdet.

Med delområdernes forskellighed og de mange forskel- 
ligartede hensyn til byliv, erhverv og kulturarv må klimatil- 
pasningen omfatte en bred vifte af løsninger. Som høj- 
vandssikring kan nævns diger på kajer, fremskudte diger 
med sluser mod sundet eller fleksible diger, som placeres 
nedgravet i kajen. Andre eksempler kan være ny bebyg-
gelse på plinte eller lokale løsninger ved facader. Kombi-
nationsløsninger mellem de nævnte metoder er også mu-
lige. Med havnens centrale placering for afvanding af store 
dele af byområdet vil udfordringen fra skybrud formentlig 
kun kunne løses ved udvikling af egentlige skybrudsboule-
varder, eventuelt i kombination med fritlægning af vand-
løb.

uDnyttelSe af loKal KlIMaeKSpertISe
Det er oplagt, at de store investeringer i klimasikring fører 
til øget lokal beskæftigelse. Det lokale sydfynske er- 
hvervsliv skal derfor tage del i udviklingen af klimatilpas- 
ningen på Svendborg Havn. Det kan bl.a. ske gennem 
etablering af testfaciliteter for klimatilpasning, som endvi-
dere kan tjene som model med potentiale for at tiltrække 
både danske og internationale virksomheder, myndighe-
der og forskere.

projeKt Den Blå Kant

behovet for 
SaMMenhængenDe 
KlIMatIlpaSnIng

Klimatilpasningsplanen har vist, at Svendborg Havn er det 
mest truede område i Svendborg Kommune, både hvad angår 
oversvømmelser efter skybrud og i forbindelse med højvande. 
Illustrationen viser konsekvenserne ved henholdsvis to meter 
højvande (lyseblå) og tre meter højvande (mørkeblå)
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Svendborg Kommune inviterer til et samarbejde om gen-
nemførelsen af en projektkonkurrence, der konkretiserer 
udformningen af Den Blå Kant – i sin helhed og i de 
enkelte delområder ved havnen

Målet MeD KonKurrencen
Målet med projektkonkurrencen er, at Svendborg Kom- 
mune efter konkurrenceafholdelse har konkrete bud på:
// En helhedsplan for delområderne langs Den Blå Kant 

med byrumsudformning af høj kvalitet langs hele hav-
nefronten

// En teknisk dokumenteret løsning på udfordringerne 
med klimatilpasning

// Et kvalificeret budget for de valgte løsninger
// En totalrådgiver, der kan gennemføre første del af hel-

hedsplanen i samarbejde med kommunen 

KonKurrenceforM 
Konkurrencen forventes afholdt som en indbudt projekt-
konkurrence med et begrænset antal deltagerteams med
efterfølgende udbud med forhandling. Deltagerne vælges 
efter prækvalifikation og der annonceres efter teams med 
både arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørkompeten-
cer. Hovedrådgiveren skal være arkitekt, da det samlede 
byarkitektoniske udtryk i Svendborg Havn har hovedfo-
kus i konkurrencen.

KonKurrenceforløB
Projektkonkurrencen forventes at omfatte følgende akti-
viteter:
1 Programudvikling
2 Konkurrence
3 Forhandling

lokale aktører har allerede bidraget i stort omfang til 
udviklingsplanen for havnen. Interessentinddragelsen
i forbindelse med Den Blå Kant vil lægge sig i forlængelse 
af dette arbejde og bygge videre på relevante erfaringer, 
viden og samarbejdsrelationer.

proceS for InDDragelSe og DIalog
Der planlægges et differentieret procesforløb med ind-
dragelse af enkeltpersoner, foreninger, lokale virksomhe-
der, nøgleaktører, udvalgte teams og Svendborg Kom-
mune. Igennem hele processen arbejdes der strategisk 
med kommunikation, der formidler den gode historie og 
Svendborg Kommunes ambition med konkurrencen. Der 
kommunikeres blandt andet via sociale medier, artikler i 
lokalaviser og pressemeddelelser.

Formålet med processen er:
// At kvalificere konkurrenceprogrammet 
// At kvalificere de  rekreative kvaliteter, funktioner og by-

rum på Den Blå Kant
 // At forankre det fremtidige byliv

faSer 
Inddragelsen og dialogen forventes at ville ske i følgende 
faser:
// Programudvikling: Kvalificering af konkurrencepro-

gram med de valgte teams og relevante faglige aktø-
rer samt indsigt i brugerbehov gennem fx aktørinter-
views, brugerportrætter og byvandringer

// Konkurrence: Kvalificering af funktioner, byrum og 
delområder i forslagene gennem fx borgermøde og 
især arbejdsmøder med en mindre kreds af nøgleak-
tører, foreninger og virksomheder

// Realisering: Forankring og kvalificering gennem fx 
midlertidige test af byrumsløsninger (prototyper)

projeKt Den Blå Kant 

projektKonKurrence
IntereSSentinddragelse
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