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Fra Udviklingsplan til handling

Svendborg Byråd vedtog ”Fremtidens Havn – udviklingsplan 

for Svendborg Havn” i februar 2014.

Udviklingsplanen er baseret på en vision for Svendborg Havn 

som en åben og bæredygtig bydel med rødder i den maritime 

kulturarv. Her skal arbejdspladser, uddannelser og boliger leve 

i tæt samspil med kulturelle tilbud og aktiviteter på vandet.

Udviklingsplanen er et af værktøjerne til at sikre en sammen-

hæng mellem bymidte og havn med tilpasning til byens skala, 

byrumsforløb og funktioner. Planen er en overordnet ramme 

for anvendelsen og bebyggelsens omfang, men den endelige 

udformning og arkitektur fastlægges i lokalplaner, herunder i 

samarbejdet med interessenter, investorer og borgere.

Byrådet ser Svendborg Havn som et af Svendborgs strate-

giske indsatsområder i bestræbelsen på at skabe vækst både 

i erhverv og bosætning. Blandt andet derfor har byrådet ultimo 

2014 nedsat et særligt udviklingsudvalg, hvor udvikling og 

omdannelse af Svendborg Havn er et af kernepunkterne. 

I umiddelbar forlængelse af Udviklingsplanens vedtagelse har 

byrådet truffet en række beslutninger, som markerer viljen til 

at udvikle havneområdet, bl.a.:

• Svendborg Kommune har pr 1. Juli 2014 købt de tidligere 

værftsbygninger på Frederiksø for at skabe rammer for 

udvikling af nye erhverv og kultur

• I Budget 2015 er der afsat 10 mio kr i 2015-16 til renover-

ing af vej og promenade på Jessens Mole

• I Budget 2015 er der afsat i alt ca 17 mio kr i 2015-18 til 

gennemførelse af højvandssikring på Svendborg Havn

• Svendborg Kommune støtter aktivt arbejdet for at udvikle 

en ny videregående uddannelse for maskinmestre og 

navigatører ved Nordre Kaj (SIMAC)

Endelig tager Svendborg Kommune nu initiativ til at udbyde 

det første af en række byggeområder. Med en særdeles 

attraktiv beliggenhed ved Jessens Mole udbydes et areal på 

ca. 3600 m2 til opførelse af en bebyggelse til blandet bolig 

og  erhverv. Bebyggelsen vil ligge lige mellem den historiske 

bykerne og havnen med al dens maritime kulturarv, byliv og 

kultur. Her bliver der mulighed for at tilbyde attraktivt beliggen-

de byboliger i en blanding med liberale erhverv, butikker og 

kultur. 
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Planens elementer

Kajkanten og byens møde med vandet er områdets 

sammenbindende grundelement. Sammen med den 

eksisterende bys skala og topografi har det været med 

til at forme det nye byudviklingsområde langs Jessens 

Mole.

Med planen for det nye byområde skal det sikres at 

man bibeholder byens karakteristiske nedskalering mod 

vandkanten og forbedrer sammenhængen mellem den 

bagved liggende by og havnen gennem en række offent-

lige stier og stræder igennem området. 

Områdets nye byrum skal indskrive sig i byens eksister-

ende netværk af offentlige rum. Skalaen og karakteren 

i de forskellige rum skal tilpasses så de mimer byens 

variation og hierarki fra små lokale pladser og opholds- 

områder til de stører byrum langs kajkanten og ved 

Tolbodvej.

En serie af nye byggefelter udlægges og indpasses i 

området mellem rækken af eksisterende, karakteristiske 

bygninger langs Jessens Mole og trafikrummet omkring 

stationen og busterminalen langs Toldbodvej.

Byggefelterne er skitseret med en “åben karréstruktur” 

der søger at skabe en graduering mellem de meget 

offentlige rum og de halvprivate og private uderum. En 

række passager og porte giver mulighed for sekundære 

offentlige forbindelser gennem bebyggelsen.

På de følgende sider redegøres for prospektets 
intentioner for Jessens Mole og byggefelt 1 i 
form af et planudsnit i 1:500, en række tvær- og 
længdesnit samt en række diagrammer ledsaget 
af en beskrivelse af intention, karakter og skala. 

Delområdeplan af Jessens Mole
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Den åbne karréstruktur

Den fremtidige bebyggelse skal være karakteriseret ved stor 
åbenhed og aktiv udadvendthed. 

Bebyggelsen skal åbne sig mod kajkanten og derved sikre kig 
gennem bebyggelsen ud til det store havnerum. Samtidigt skal 
bebyggelsens højder og gennemskæringer også give bebyg-
gelsens boliger og erhverv udsyn og gode lysforhold.
Den nye bebyggelse skal indpasse sig mellem de eksiste-
rende bevaringsværdige bygninger langs Jessens Mole og 
give plads til at eventuelle nye funktioner kan integreres i den 
eksisterende bebyggelse.

For at sikre karréens ydre form skal byggefeltet bebygges til 
kant i hjørnerne samt mod trafikpladsen og den grønne tråd. 
Langs det indre stræde er det intentionen at bebyggelsen 
opdeles i mindre volumener.

Offentlige forbindelser

Med inspiration fra Svendborgs historiske bycenter er det 

intentionen at skabe forbindelser i stueplan, der leder offent-

ligheden gennem bebyggelsen og ud til Jessens Mole. 

Dette sker gennem porte og åbninger med trapper og ram-

peanlæg der understreger byens karakteristiske topografi.

Der foreslås etableret et “bagstræde” parallelt med Jessens 

Mole. Forbindelsen giver adgang til de boliger der er plac-

eret i karréens indre og skaber opholdszoner og nicher til 

udeservering og små haver der knytter sig til de boliger og 

eventuelle butikker der er placeret i stueplan.

Variation

Den fremtidige bebyggelse på Jessens Mole skal fremstå 

varieret og sammensat inden for hvert byggefelt.

Områdets nye bebyggelse skal variere i højder så bebyg-

gelsen fremstår med spring i skala, der mimer den bagvedlig-

gende bys sammensatte karakter. 

Bebyggelsernes facader skal udføres med stor variation

og detaljerigdom med tydelige skift i facaden. Materialevalg 

og arkitektonisk udtryk kan også variere. Dog bør det ske 

inden for en afstemt palette, der respekterer de eksisterende 

bygningers tunge og traditionsprægede udtryk.



Principper for stueetager

Snit A: 
Områdets fremtidige bebyggelse trapper ned til mødet med vandkanten og 
tilpasser sig den bagvedliggende bys skala og topografi.
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Principsnit:
Langs bebyggelsens indre stræde kan boliger placeres med indgange direkte 
fra strædet. Højdeforskellen mellem bebyggelsens hævede gårdrum og strædet 
kan give anledning til lejlighedstyper hvor den indre loftshøjde kan variere. 

Principsnit:
Mod Toldbodvej og trafikpladsen kan der indrettes erhvervslokaler med direkte 
adgang fra gadeniveau. Stueetagernes facader i nybyggeriet skal fremtræde i
mindst 4 meters højde. 

Principsnit:
Mod områdets tværgående stræder kan der etableres lejligheder/
erhvervslokaler med indgange fra gårdsiden eller fra gadesiden.
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Stueetager
Den centrale placering i byen stiller store krav til udformningen 

af den fremtidige bebyggelses stueetager. 

Det skal tilstræbes, at stueetagen overvejende rummer of- 

fentlige eller offentligt tilgængelige funktioner.

Bebyggelsen har kanter ud mod det indre stræde, Jessens 

Mole, Toldbodvej og Den Grønne Tråd. Disse mange forskel-

lige kantsituationer giver anledning til en meget varieret og 

specifik udformning af stueetagen, der sikrer privathed i 

stueetagens boliger samtidig med at bebyggelsens facader 

fremstår aktive.

Bebyggelsens placering i forhold til solorientering bør ind 

tænkes så der så vidt muligt skabes private opholdszoner 

mod syd og indgangszoner mod nord.

Parkering
Terrænspringet på næsten 2 m inden for byggefeltet muliggør 

en parkeringsløsning med en halvt nedgravet kælder. 

Kælderløsningen udformes så den ikke bliver synlig mod de 

tilstødende gaderum. Synlige kanter etableres med trappe og 

rampeanlæg, der fører op i gårdrummet.

Ankomsten til P-kælderen sker fra Den Grønne Tråd ad en 

rampe, der både håndterer ind- og udkørsel.

Kælderen kan størrelsesmæssigt tilpasses så den dækker 

bebyggelsens parkeringsbehov. 

Friarealer.
Bebyggelsens udearealer etableres så der opstår en stor 

variation af private og offentlige rum.

 

I stueplan kan der etableres små haver i gårdrummet, der 

knytter sig til de boliger der måtte ligge på terræn.

Bygningens varierede højder giver mulighed for at etablere 

taghaver tilgængelige for bebyggelsens beboere. 
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Materialitet

Materialevalget i den nye bebyggelse skal udtrykke en  tyngde, 

der formår at skabe sammenhæng mellem havnen og bymidten. 

Med en placering på kanten af havnen bør den nye bebyggelses 

arkitektur afspejle en tematik fundet i de bevaringsværdige, 

industrihistoriske karaktertræk. Disse spænder fra det tradi-

tionsbundne murede byggeri til det særdeles industriprægede, 

stedstøbte betonbyggeri.

Reference fotos

De ældste siloanlæg på Nordre Kaj

Boligbebyggelse i København. CF. Møllers tgst.

Boligbebyggelse i København. CF. Møllers tgst.

Boligbebyggelse i Tokyo. Sanaa.Rederikontor på Jessens Mole, Svendborg.

Bolig- og erhvervs bebyggelse 
i Herlev. JJW Arkitekter.

Erhverv i Svendborg. Praksis arkitekter.

I Karéens indre: Kig fra strædet op i det mere 

private gårdrum. Trapperne dækker den halvt 

nedgravede parkeringskælder.




