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HVAD ER DEN BLÅ KANT?
DEN BLÅ KANT betegner et sammenhængende offentligt byrumsforløb langs kajkanterne og vandet i Svendborg Havn. DEN BLÅ KANT skal skabe offentlig tilgængelighed, forbindelse og byliv hele havnen rundt fra Christiansmindestien i nordøst til Den Runde Lystbådehavn i syd

01 
BAGGRUND

Svendborg Byråd vedtog i 2014 Udviklingsplanen 
for Fremtidens Havn. Med afsæt i udviklingsplanen 
er visionen at udvikle DEN BLÅ KANT som et  
sammenhængende offentligt byrumsforløb langs 
kajkanterne og vandet i Svendborg Havn. 
DEN BLÅ KANT er allerede i dag svendborgensernes 
og vores gæsters fælles byrum mellem by og vand. 
Udviklingen skal skabe liv og byliv langs vandet og 
samtidig sikre havnen og den omkringliggende by 
mod højvande og skybrud.

FREMTIDENS HAVN OG DEN BLÅ KANT
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PROCES

DIALOGPROCES OG IDÉKATALOG

Lokale aktører har allerede bidraget i stort omfang 
til udviklingsplanen for havnen. DEN BLÅ KANT, 
som et sammenhængende offentligt byrum, har 
også været i fokus for et særligt nedsat Havne-
forum, der har arbejdet med midlertidige afprøv-
ninger på havnen og herunder afholdt eventen 
Blå Kant Festival. Interessentinddragelsen i 
forbindelse med DEN BLÅ KANT lægger sig i 
forlængelse af dette arbejde og bygger videre  
på relevante erfaringer, viden og samarbejds- 
relationer.

Til at kickstarte udviklingen af DEN BLÅ KANT 
inviterede Svendborg Kommune byens borgere, 
foreninger, fritidsbrugere og virksomheder på 
havnen til en række indledende dialogmøder og 
workshops i februar og marts 2017. Der blev 
afholdt særskilte møder for fritidsbrugere, unge og 
havnens virksomheder, hvilket betød, at møderne 
havde forskellig karakter, da de var målrettet 
specifikke interessentgrupper. 

KOM TIL DIALOGMØDE 
OG WORKSHOP
  

INVITATION
DEN
BLÅ

K
A

N
T

BAGGRUND
Svendborg Byråd vedtog i 2014 
Udviklingsplanen for Fremtidens 
Havn. Med afsæt i udviklingsplanen 
er visionen at udvikle en sammen-
hængende byrumsløsning langs 
vandet - DEN BLÅ KANT.

DEN BLÅ KANT er et forløb af stier, 
kajer, promenader og opholdsrum 
langs vandkanten. 

Det skal ske gennem en arkitekt-
konkurrence, hvor en række tvær-
faglige teams kommer med bud på, 
hvordan havnen kan blive et attrak-
tivt samlings- og mødested for hele 
byen, samtidig med at klimaud-
fordringer som forhøjet vandstand i 
havnen løses.

DEN BLÅ KANT SKAL SKABE OFFENTLIG 
TILGÆNGELIGHED, FORBINDELSE OG BYLIV HELE 
HAVNEN RUNDT FRA CHRISTIANSMINDESTIEN TIL 
DEN RUNDE LYSTBÅDEHAVN OG ALT DERIMELLEM.

Vi har brug for jeres viden og erfaringer med havnen i dag 
og jeres ideer til, hvad der kan foregå på havnen i fremtiden. 
Så kom til dialogmøde og workshop 

MANDAG D. 27. FEBRUAR KL. 17.00-20.00
FREMTIDSFABRIKKEN II, KVÆGTORVET, 
FREDERIKSGADE 6, 5700 SVENDBORG
Der vil blive serveret et let aftensmåltid.

På mødet vil vi fortælle om visionen for DEN BLÅ KANT og 
processen med at lave et offentligt tilgængeligt byrums-
forløb langs havnen. Vi vil vise gode eksempler på, hvordan 
man har skabt spændende byrum og aktiviteter i andre 
havne i Danmark. 

Efter aftensmaden skal vi i mindre grupper undersøge, hvad 
I oplever er godt og mindre godt ved havnen i dag - og vi 
skal sammen udvikle idéer til, hvad havnen kan bruges til i 
fremtiden. Idéer og input fra dialogmødet og workshoppen 
vil få stor indflydelse på programmet for en kommende 
arkitektkonkurrence for DEN BLÅ KANT.

KONTAKT OG TILMELDING
Sabine Wengel Eilertsen: sabine.eilertsen@svendborg.dk 
Tilmeldingsfrist: 23. februar 2017. Tilmelding er nødvendig

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER. 

Venlig hilsen

Svendborg Kommune

PROGRAM

17:00  
VELKOMMEN: Henrik Nielsen, Formand for 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kultur-
udvalget byder velkommen  

BAGGRUND: Svendborg Kommune og 
COWI fortæller om udviklingen af havnen 
og visionen for DEN BLÅ KANT. Dialog og 
spørgsmål.

18:00  
AFTENSMAD: der serveres et let aftens-
måltid i Fremtidsfabrikkens café. 

18:30  
WORKSHOP: Har du input og idéer til DEN 
BLÅ KANT? Så bliv og deltag i workshop-
pen.

DEN
BLÅ

Forbindelser langs havnen 

Små stier og forløb til havnen Primære fodgængerforbindelser til havnen

den blå kant

invitation til 

partnerskab om 

byliv på vandkanten

i svendborg havn
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VIL DU VÆRE MED TIL AT 

SKABE FREMTIDENS BYLIV 

LANGS SVENDBORG HAVN?

02

Dette gav mulighed for at fokusere på de temaer, 
der var relevante for den enkelte gruppe.  
Derudover blev der afholdt et åbent dialogmøde 
for at give mulighed for, at alle interesserede 
borgere kunne komme med deres input til pro-
jektet. Her var også Havneforum repræsenteret. 
Der deltog i alt ca. 250 borgere. Processen blev 
planlagt og faciliteret af COWI i samarbejde med 
Svendborg Kommune.

Målet med dialogprocessen var at få en solid 
indsigt i:

 > Hvordan havnen opleves og bruges i dag 
 > Hvilke muligheder og udfordringer der er  

forbundet med denne brug 
 > Idéer til den videre udvikling af Svendborg 

Havn, og hvad der kan foregå i DEN BLÅ 
KANT i fremtiden 

Idékataloget indeholder en opsummering af input 
og idéer fra alle dialogmøder og workshops.
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MØDER OG WORKSHOPS

Til alle møder og workshops gav Svendborg 
Kommune indledningsvist en status på havnens 
udvikling og præsenterede visionen for DEN BLÅ 
KANT. Til inspiration blev der vist eksempler på, 
hvordan man har skabt spændende byrum og 
bylivsaktiviteter i andre havne og kystområder i 
Danmark og udlandet. 

Efterfølgende arbejdede deltagerne i grupper  
faciliteret af en moderator med forskellige øvelser 
og spørgsmål om havnens styrker, den daglige 
brug af havnens arealer og de barrierer, deltagerne 
oplever i forbindelse med brug af havnen. Med 
afsæt i denne dialog blev der udviklet idéer til frem-
tidige aktiviteter og initiativer på DEN BLÅ KANT 
af både fysisk, organisatorisk og procesmæssig 
karakter. 

Møder og workshops foregik dels i Borger- 
foreningen Svendborg, dels i Fremtidsfabrikken  
på Jessens Mole og på Kvægtorvet.

DIALOGMØDE 
& WORKSHOP

MED BORGERE

WORKSHOP
MED HAVNENS 

FRITIDSBRUGERE 

WORKSHOP
MED BYENS UNGE 

WORKSHOP 
MED HAVNENS 

VIRKSOMHEDER

KONKURRENCEPROGRAM 
FOR DEN BLÅ KANT
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Programskrivning & 
borger- og 
aktørinvolvering

FASE 1FASE 0 FASE 2

DET VIDERE FORLØB PROJEKTKONKURRENCE

Offentligt udbud

Konkurrence:
4 forslag

Optimering:
2 forslag

Dialog - finansiering - realisering i etaper 1 vinder-
forslag

4 teams

Hvert team udvikler sit 
eget forslag.Forslagene 
bliver bedømt af en 
dommer-komité med 
politikere og fagdommere.

2 teams

De to bedste forslag 
videreudvikles og 
optimeres i dialog 
mellem team og 
Svendborg Kommune.

1 vinder

Forår 2017 sep. 2017-jan.2018 feb. 2018 -juni 2018

Helhedsplanen for DEN BLÅ KANT vil indeholde:
- Fælles vision
- Retningslinjer for en sammenhængende byrumsløsning langs vandet og kajen
- Koncepter og strategier for byrum og tekniske løsninger

Forberedelse

Offentligt udbud, hvor alle 
kan byde ind fra Danmark 
og udland. Arkitekter, 
landskabsarkitekter og 
ingeniører.

Viden fra borger- og 
aktørinvolveringen og 
rådgivere er inkluderet i 
programmet for projekt-
konkurrencen.

ARKITEKTKONKURRENCE

Dette idékatalog skal bl.a. bruges til at kvalificere 
programmet for en kommende arkitektkonkurrence 
for DEN BLÅ KANT med opstart i september 2017. 
I arkitektkonkurrencen vil en række tværfaglige 
teams udvikle en helhedsplan for DEN BLÅ KANT 
og komme med deres bud på, hvordan havnens 
kajkanter, opholdsrum og havnebassiner kan blive 
et attraktivt samlings- og mødested for hele byen, 
samtidig med at klimaudfordringer ved skybrud og 
forhøjet vandstand i havnen løses. Arkitektkonkur-
rencen forventes afsluttet med offentliggørelse af 
vinderprojektet i juni 2018. Herefter sættes gang i 
realisering af første etape af projektet.

ARKITEKTKONKURRENCE
FOR DEN BLÅ KANT

03
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OPSAMLING
De følgende sider indeholder en opsamling af 
deltagernes input og idéer fra dialogmøder 
og workshops
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AKTIVITETER OG FUNKTIONER PÅ HAVNEN 
04

MANGFOLDIGT HAVNELIV

Havnen er et af Svendborgs største trækplastre 
og udgør en platform for utallige aktiviteter. På 
møderne blev deltagerne spurgt hvilke aktiviteter, 
der kan opleves på havnen i dag. Nedenstående 
er en opsummering af, hvad der blev sagt.

FRITIDSAKTIVITETER
DEN BLÅ KANT rummer allerede i dag mange 
forenings- og fritidsaktiviteter. Her er roklub, sejl-
klubber, kajakklub, travaljelaug, vinterbadeklub og 
lystfiskeri. Der er skaterpark, leg i Prøveparken, 
cykelværksted, badning, aktiviteter i Kultutten og 
Cirkusrummet. 

ERHVERVSAKTIVITETER
DEN BLÅ KANT rummer kontorfaciliteter langs 
hele havnen, lager- og værkstedsfaciliteter bl.a. i 
det tidligere Kelloggs, en pumpestation på Nordre 
Kaj og et flydende havnekontor, der servicerer 
godskajer og gæstesejlere.  Her er oplag af korn 
og foderstof, en flydedok, oplæg af skibe, rigger-

arbejde og montering af master på kajen, anløb 
af slæbe- og bugserbåde samt reparation af 
træskibe og motor- og reparationsværft på 
Frederiksø. Og der er uddannelsesaktiviteter på 
kajen og i vandet, herunder redningsøvelser og 
øvelsessejlads med studerende og brug af frit-
faldsbåd i Frihavnen. 

EVENTS OG KULTUR
I havnen er der kulturaktiviteter, kulinariske 
arrangementer og undervisning, nycirkus, tea-
terforestillinger og mindre performances, små 
ekskursioner og undervisning i havnen omkring 
havets organismer, åbne maritime værksteder og 
børneaktiviteter, museer og historie- og kultur-
formidling. Her er mange festivaler og tilbage-
vendende events, især idræts- og søsportsevents. 
F.eks. er der i sommeren 2017 Svendborg Classic 
Regatta, Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe, 
VM starbåd i Troense og DM i Cross Triatlon og 
MTB Bissen.

foto
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Havnen er et kreativt 

og udviklende sted at være  
“

FRITIDSBRUGER

DEN
BLÅ
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HAVNENS KVALITETER OG STYRKER I DAG
05

Svendborg Havn er byens hjerte, identitet og DNA. Havnen skaber stor glæde og livskvalitet for 
byens borgere. Det er byens samlingspunkt - et mødested for mennesker i alle aldre - og mange 
oplever at kunne være en del af livet på havnen. Havnen tiltrækker både de lokale samt gæster 
og turister i byen.

På møder og workshops gav deltagerne deres bud på de særlige kvaliteter ved havnen i dag.  
Alle nedenstående udsagn er en sammenfatning og kategorisering af deltagernes egne udsagn:

B

C

EN LEVENDE OG MANGFOLDIG HAVN
Svendborg Havn er en aktiv erhvervs- og kulturhavn med en stor 

blanding af forskellige funktioner og aktiviteter. Her er liberale 

erhverv, maritime erhverv og arbejdspladser, industri, kultur, 

restaurationer og hoteller, sport og fritidsaktiviteter. Færgefartens 

centrale placering i havnen skaber liv og giver byen en puls. Den 

store mangfoldighed af aktiviteter opleves som dét, der skaber en 

unik og levende havn. 

EN AUTENTISK MARITIM IDENTITET
Havnen rummer mange havnerelaterede virksomheder. 

Der er en stor tilstedeværelse af maritime elementer, 

aktiviteter og aktører bl.a. Ø-færger, træskibe, joller, 

kajakker, lystbådehavne, skibsværfter, Maritimt Center, 

træskibsbroen, Bendixens Fiskehandel, veteranfærgen 

Helge, coasteren Caroline, havnefestivaler, oplevelses-

ramblaen og maritime udstyrsforretninger. 

EN NÆRHED 
MELLEM BY OG 
HAVN
Havnen udgør et naturligt 

centrum i byen. Her kan 

man sejle lige ind i byen 

til Jessens Mole. Der er 

en stor tilgængelighed 

og korte afstande mel-

lem byen og havnen og 

mellem havnens forskel-

lige oplevelser og tilbud. 

Det giver oplevelsen af en 

overskuelig havn. Der er 

offentlig adgang næsten 

hele vejen langs vandet. 

Havnen opleves som en 

lille ”stor” havn.
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PLADS TIL ALLE
Havnen rummer i dag mange forskellige bru-

gergrupper og aktører, og her er også plads til 

mindre ressourcestærke grupper. F.eks. frem-

hæves tilstedeværelsen af Den Blå Lagune - et 

brugerstyret værested på Nordre Kaj som et 

udtryk for havnens sociale rummelighed. 

EN STOR OG 
LEVENDE KULTURARV
Svendborg Havn er en af Dan-

marks bedst bevarede indu-

strihavne. Her opleves en 

levende kulturarv og værfts-

historien med hele to værfter i 

drift. Tilstedeværelsen af gamle 

maritime bygninger f.eks. 

pakhuse, værftshaller, den tid-

ligere toldbod, Maritimt Centers 

Pakhus og det gule pakhus 

fortæller samtidig en tydelig 

historie om industrikulturens 

forskellige perioder.

PRØVEHANDLINGER 
OG MIDLERTIDIGE 
AKTIVITETER
Kommunens forskellige 

prøvehandlinger opleves som 

en styrke i udviklingen 

af havnen og som en 

metode, der kan bruges 

fremadrettet i udviklingen af 

DEN BLÅ KANT. Her frem-

hæves trafikafprøvningerne 

på Jessens Mole, en midler-

tidig trappe langs kajkanten, 

Prøveparken med sport, 

skater- og legefaciliteter, 

og prøvehandlingerne med 

outdoor-, kultur- og maritime 

aktiviteter på Frederiksø.

DEN RÅ FREDERIKSØ
Det rå og upolerede miljø på Frederiksø er 

attraktivt, og tilstedeværelsen af kultur og 

fritidsaktiviteter sammen med værfts-

historien og de to skibsværfter er unik. 

Her er plads til både det gamle, nye og 

eksperimenterende. 

D
EN SKØN NATUR OG BYNÆRE OASER
Svendborg Havn er porten til Øhavet, og naturen omkring Svend-

borg er skøn. Fra havnen er der udsigt til landskaberne både 

nord og syd for havnen og til Skansen på Tåsinge. Den offentlige 

adgang langs vandet gør, at man kan gå nogle lange stræk med 

varierende udsigt ud på sundet. Ruten opleves som et spæn-

dende, varieret og sammensat forløb, hvor der er mulighed for at 

finde fred, ro, sol og læ i forskellige intime og mindre oaser som 

f.eks. den lille strand og den flydende pavillon Bølgen. Der er også 

flere bådelaug og særlige steder, som fiskerhusene ved Tuxensvej 

og de private haver ned til vandet ved husene i Kullinggade.
Det hele er så småt, 

så det hænger sammen
“

UNG BORGER
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UDFORDRINGER FORBUNDET 
MED BRUG AF HAVNEN

06

01

02

I dialogen med deltagerne om den nuværende og 
daglige brug af havnen er følgende udfordringer og 
barrierer blevet kortlagt og kategoriseret:

UDFORDRINGER IFM. SAMEKSISTENSEN MELLEM KULTUR OG ERHVERV
 > Modstanden mod fornyelse og nye og anderledes initiativer 
 > Kommercielle, bevaringsrettede, eksperimenterende og kunstneriske interesser fra  

forskellige aktører kan have svært ved at finde fælles fodslag
 > Synliggørelse af kulturen og kulturelle aktiviteter
 > Sameksistensen mellem boliger og industri
 > Fastholdelse af de nye kulturtilbud på Frederiksø
 > Sikre mulighed for erhverv
 > Erhvervsaktiviteter på kajer side om side med rekreative interesser
 > Bevare havnens identitet som værftsområde

UDFORDRINGER IFM. EVENTS OG AKTIVITETER

 > Havnen er ikke gearet til store arrangementer. Frederiksø kan ikke trække 

mere end ca. 2500 gæster, da Frederiksbroen er eneste adgangsforbindelse, 

og der mangler plads.

 > Der mangler vand, strøm og publikumsfaciliteter til større events

 > Kulturkajen på Frederiksø har behov for bedre rammer til aktiviteter både ude 

og inde

 > Virksomhederne i området skal ikke blive forulempet ved større arrangementer 

 > Den nuværende skaterpark i asfalt er for lille og har svært ved at tørre efter 

regnvejr

 > Koblingen mellem skateareal og lege- og opholdsplads medfører sand,  

legende børn og forældre på skaterarealet

 > Der mangler toiletfaciliteter og affaldsbeholdere

14
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03
UDFORDRINGER IFM. BRUG AF VANDET OG KAJERNE

 > Forældre opfatter vandet og havnen som et ikke-børnevenligt miljø

 > Inderhavnen opleves som farlig for børn 

 > Det er svært at få kajakker op af vandet ved kajerne 

 > Manglende plads på stranden foran kajakklubben til klargøring og til at 

sætte kajakker i vandet om sommeren, når stranden er velbesøgt 

 > Færgernes høje fart begrænser aktiviteterne på vandet

 > Der mangler kraner til op- og nedtagning af sejlbåde

 > Der mangler plads til opmagasinering og reparation af sejlbåde 

 > Der er ikke nok bådpladser i havnen

 > Der er mangel på broer til kajak og kano 

 > Det er ikke tydeligt, hvor man må fiske i dag. Der er behov for markering 

af de steder, man må fiske

 > Det er forbudt at bade i havnen  

 > Sandblæsning af skibe i Dokken kan give problemer for vandaktiviteter

 > Voldsom strøm i havnen 

 > Nedslidte kajanlæg vanskeliggør masteopsætning

 > Generelt efterslæb i vedligehold af havnen

Først og fremmest handler 

det om at sikre alle borgeres 

ret til at gå på DEN BLÅ KANT 

og tage ophold. Uden privat 

“ejendoms-uret”

“
FORENINGSREPRÆSENTANT

DEN
BLÅ

K
A

N
T
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Kulturen skal synliggøres 

noget mere. Jeg har boet 

her i 2 år og anede ikke, 

at der foregår så meget 

på Frederiksø

“
UNG BORGER

04
UDFORDRINGER IFM. TILGÆNGELIGHED

 > Ikke alle kan komme ud på vandet 
 > Skabe en sammenhængende offentlig tilgængelighed 

langs DEN BLÅ KANT hvor borgerne har ret til at 
bevæge sig og tage ophold

 > Manglende offentlig adgang gennem erhvervs- 
områder, bl.a. Østre Kajs “terrorsikring” af havnekajen 

 > Manglende fysisk tilgængelighed for personer med 
handikap og bevægelseshæmmede 

 > Ujævn belægning og manglende lys
 > Afspærringer og “adgang forbudt”-skilte
 > Socialt udsatte har lyst og ret til at være dér, hvor der 

er liv, ligesom andre mennesker. Hvis man glemmer  
at skabe rum til dem, så vil de alligevel finde vej til  
centrum af havnen. Det vil derfor være godt at  
indtænke denne målgruppe fra starten

05
UDFORDRINGER IFM. TRAFIK OG PARKERING

 > Der mangler parkeringspladser i forbindelse med slæbesteder 

(bådtrailere fylder en del)

 > Manglende langtidsparkering og trafikregulering ved større events 

og i tilknytning til færgeoverfart

 > Den tunge trafik til færgerne og varetransporten på Jessens Mole 

 > Der er en konflikt mellem biler og bløde trafikanter 

 > Der er mangel på parkering

 > Havnen anvendes som gratis parkeringsområde for bymidtens 

brugere og for gæster til øerne

 > Trafik og høj hastighed på Jessens Mole

 > Der er lav trafiksikkerhed ved Prøveparken med snitflader mellem 

legende børn/unge og biler på parkeringspladsen

16
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06
UDFORDRINGER IFM. KLIMASIKRING

 > Oversvømmelse af bygninger ved skybrud
 > En kreativ klimatilpasning
 > Stormflod
 > En bæredygtig udvikling (miljømæssig, økonomisk og social)
 > Håndtering af vand og de “katastrofeturister”, der møder op
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Der skal klart være erhverv på havnen, 

da det sikrer aktivitet. Det skal være en 

type erhverv, der tilgodeser, at også 

kulturelle, kreative og rekreative 

aktiviteter kan finde sted

“
UNDERVISNINGSAKTØR

DEN BLÅ KANT  

skal også ses som 

en arbejdsplads

“
VIRKSOMHED
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BEKYMRINGSPUNKTER IFM. DEN 
GENERELLE HAVNEUDVIKLING

 > Sikre mulighed for erhverv i fremtiden
 > Fremtidige boligbyggerier i forbindelse med den fortsatte  

tilstedeværelse af industri på havnen kan sætte en stopper  
for mange af havnens nuværende aktiviteter

 > Der kommer for mange boliger på havnen i forhold til det  
aktuelle boligbehov 

 > Kommende nybyggeri kan skygge for lys og udsigt
 > Kedelige stueetager uden aktivitet
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UNGDOMSLIV I SVENDBORGDe unge oplever generelt, at der er mange muligheder for at bruge deres by.For de unge er det bedste ved Svendborg:

DE MANGE KULTURTILBUD
Byens mange kulturtilbud til unge, herunder nattelivet og livemusikken hele ugen, den nye kulturudvikling på Frederiksøen med foredrag og performances og Fremtidsfabrikkens cafe og tagterrasse er kvaliteter ved byen. Det er aktiviteter, hvor det ikke koster (mange) penge at deltage. For de unge er noget af det bedste ved Svendborg bl.a. fællesskabet blandt de unge i byen.

HAVNENS MANGE STEDER
Havnen er et godt sted med mange forskellige miljøer og oplevelser med plads til mange forskellige  interesser. Her kan man få en flot oplevelse langs vandet, på vandet i kajak eller SUP-boards og hænge ud efter skole - især om sommeren. Prøveparken med skaterpark og multiarena er et særligt godt sted at opholde sig og møde nye mennesker. Også den lille strand, stranden ved Kammerateriet, Udrustningskajen, området bag Bendixens Fiskehandel, området ved Maritimt Centers Pakhus, de gamle træskibe og lyst-bådemiljøet om sommeren er gode opholdssteder for de unge. Christiansminde nordøst for havnen er med strand og natur et sted, hvor man kan udfolde sig fysisk. 

BYENS ATMOSFÆRE OG ÅBNE BYRUM
Byens æstetik, arkitektur, hyggelige atmosfære og værftssirenen fra havnen fremhæves som kvaliteter.  De unge påpeger vigtigheden af at bibeholde steder, der ikke har en bestemt funktion. Torvet og Bølgen er begge åbne rum, hvor man kan være med sine venner eller med en date. Også de små steder og byrum f.eks. ved springvandet, Vor Frue og Sct. Nicolaj Kirke samt det grønne område på Galgebakken er gode opholdssteder for de unge.

Vi skal invitere borgerne 

helt ud i vandet
“

UNG BORGER
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IDÉER OG ØNSKER TIL DEN BLÅ KANT
07

Processen har affødt mange idéer og forslag fra deltagerne til nye aktiviteter og 
initiativer i DEN BLÅ KANT, som vi har inddelt i nogle overordnede kategorier.

IDÉER TIL ORGANISERING, PROCES OG SAMARBEJDE

 > Maritimt samarbejde på allerhøjeste niveau

 > Samarbejde og mere dialog mellem havnens foreninger og fritidsbrugere 

 > Nye sammenhænge mellem det maritime og kulturen 

 > Multifunktionelle faciliteter og flere typer brugere af de enkelte områder fordelt over døgnet

 > Undgå anlæg overalt og afsæt områder til midlertidig udvikling og afprøvning af aktiviteter

 >  Involver borgerne aktivt i små overskuelige projekter

 > Tænk i en zoneinddeling af kajkanten med specifikke interesser

 > Etablér en taskforce ”hvad virker i dag”

 > Etablér DEN BLÅ KANT-forening til at planlægge aktiviteter og en årskalender

 > Fælles markedsføring af tilbud og oplevelser i DEN BLÅ KANT

 > En fælles fortælling om DEN BLÅ KANT og udbredelse af kendskabet til havnen

 > Lav tests, udviklingsprojekter og videndeling i forbindelse med SIMAC

 > Lad havnens æstetik være udgangspunkt for designet af nybyggeri

IDÉER TIL OVERNATNING

 > Primitive overnatningsmuligheder på  

Frederiksø, f.eks. til kano- og kajakroere

 > Shelters på vand

 > Frokostshelter og grillplads ved Tuxensvej

 > Teltpladser

 > Boliger til byferie

 > Vandrerhjem på vand

 > Havnehytter

 > Husbåde på udvalgte kajpladser

 > Hotel på vand

 > Kollegie- og studieboliger
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Tænk vandskab 

i stedet for landskab
“

FRITIDSBRUGER

IDÉER TIL KULTUR OG EVENTS

 > “Kultursatelitter” på havnen, f.eks. nye institutioner, ungdomsskole m.fl.

 > Bibliotek koblet med ventesal for bus og tog

 > Vandeksperimentarium

 > Kulturelt internationalt vartegn yderst på Frederiksø a la Operahuset i  

Sydney, der kan ses fra byen og vandsiden 

 > Omdannelse af Toldboden til en udstillingsbygning

 > Søfartsmuseum

 > Messecenter til teater, søfart, madevents m.m. på Frederiksø eller på 

Silo-grunden

 > Amfiteater

 > Open air-arrangementer

 > Små huse, som borgere og foreninger kan låne til at skabe byliv

 > Kulturcrawl

 > Koncerter

 > Udstillinger

 > Selskabslokale

 > Organisk formsprog i nybyggeri ud mod vandet

 > Plads til amatørkunstnere

 > Større scene til optræden og performances

 > Lille scene på sydspidsen på Frederiksø

 > Uformelle byrum til uformelle performances og aktiviteter hvor publikum 

og forbipasserende kan deltage

 > Jessens Mole kan bruges til større arrangementer

 > Kunstfestivalen Sculpture by the Sea 

 > “Book en bystrand” - små strande, evt. på Frederiksø, der kan bookes af 

borgere, f.eks. til børnefødselsdage, grillaftener, koncerter eller dans

 > DEN BLÅ KANT-festival, hvor foreningerne skaber liv og viser, hvad de kan

 > Åbent street-fishing arrangement, evt. i samarbejde med Naturskolen
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Anlæg et plejehjem på solsiden 

på Frederiksø, der er den skønneste 

plet på havnen at dø 

“
BORGER

ID
ÉE

R TIL OPHOLDSSTEDER OG BYRUMSUDSTYR

 > Helhedstænkning i byrumsudstyr og design

 > Sammenhængende lyssætning af DEN BLÅ KANT,  

f.eks. et blåt lysbånd, som kan ses fra havet

 > Hyggelig belysning

 > Toiletter

 > Borde og bænke

 > Skab sikkerhed med f.eks. stiger, så man let kan komme 

op af vandet

 > Vedligeholdelse og rengøring af det offentlige rum

 > Grønne oaser og offentlige rum med læ og sol

 > Solrige pladser

 > Steder med skygge på varme dage

 > Park med træer og græs til picnic og sammenkomster

 > Overdækkede opholdssteder

 > Opholdsarealer på vand

 > Nedsænkede terrasser til vandet

 > Områder med sand

 > Liggestole

 > Familiearealer

 > Udsigtsplatform ved Tuxsensvej

 > Udkigstårn og offentlig adgang i siloerne

 > Aktivering af det grønne areal nord for Prøveparken

 > Kanal fra byen og ned i havnen

 > Frilægning af Kobberbækken med nye rekreative 

muligheder (under SIMAC)

 > Ændring af Frihavnen til en rekreativ ”midtvejsstation” 

mellem Christiansminde og Inderhavnen. 

 > Det er vigtigt at indtænke de udsatte borgere i det  

kommende arbejde på havnen
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IDÉER TIL FORMIDLING OG INFORMATION

 > Infocenter eller mindre infosteder på havnen

 > Informations- og kalendersøjler 

 > DEN BLÅ KANT’s kulturkalender

 > DEN BLÅ KANT app

 > Augmented reality om havnens historie og udvikling

 > Erhvervsskib, der tilbyder guidede ture og formidling af værfternes og øhavets historie, 

 > Model over DEN BLÅ KANT

 > Travel Slow-indsats (jf. Svendborg Citta Slow), hvor man rejser med skib, cykel og vandcykel

 > Skiltning af den historiske fortælling

 > ”Liv i min by”-tavler med historiske fortællinger

 >  Udsmykning på Fremtidsfabrikkens facader 

 > Havnevandringer i DEN BLÅ KANT

 > Offentlige udsigtspunkter ligesom tagterrassen oven på Fremtidsfabrikken

 > Festival eller lysfest, der formidler kvaliteter ved koblingen af erhverv og kultur

IDÉER TIL FORPLEJNING

 > Skibsrestaurant

 > Selskabsskib – omdannelse af færge til møde- og selskabslokale 

i samarbejde med byens restauranter og spillesteder

 > Handels- og caféboder

 > Ishuse

 > Pølsevogne

 > Kaffevogne

 > Madboder (gør det nemt uden lange ansøgningsprocedurer) 

 > Flydende restaurant i havnebassinet

 > Madmarked og street food

 > Det kulinariske Sydfyn i en hal på Frederiksø 

 > Caféer og restauranter, f.eks. midlertidige sæsonspisesteder

 > Markedsplads (rundbuehaller), der faciliteres af et markedsråd

 > Café på Frederiksø

 > Let og billig mad
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IDÉER TIL VAND- OG MARITIME AKTIVITETER

 > Adgang til vandfladen og flere aktiviteter ude i vandet

 > Tænk vandskab i stedet for landskab

 > Lovlig badning og “blåt flag” i DEN BLÅ KANT

 > Havnebad med sauna og vinterbadning (evt. ved SIMAC, Bølgen, Frederiksø eller Mudderhullet)

 > Bademuligheder på Frederiksø

 > Genopførelse af badeanstalt ved Tuxensvej

 > Mere strand

 > Flydende sauna

 > Sted til nudister

 > Flydeponton til udspring og rutchebane

 > Vandlegeplads

 > Mobilt havneinventar

 > Offentlig grejbank på Frederiksø med udstyr til vandsportsaktiviteter, f.eks. kajak, fiskeri m.m.

 > Street-fishing 

 > Fiskeplatforme til lystfiskere, evt. med grillpladser, affaldsspande og låne-fiskestænger

 > Klatrevæg ude i vandet, evt. kombineret med havnebad

 > Fælles vandsportscenter for foreninger på Frederiksø

 > Små mobile klubhuse

 > Water Ball i havnen

 > Vandskidrop

IDÉER TIL UNGE

 > Fælleshus for unge med havnebad, fælles  

opholds- og aktivitetsrum, skaterområde på taget, 

oplevelsesrum under vandet, en anlægsbro, natur- 

og teknikundervisning samt ungdomsskole, f.eks. på 

Frederiksø drevet af unge i samarbejde med frivillige, 

skoler og kommunen

 > Åbent musikhus, hvor unge og musikere kan have 

jamsessions, booke en scene og leje instrumenter

 > Fælles samlingssted til unge - også om vinteren

 > Bæredygtig studiecafe for alle studerende med 

lokale råvarer fra det kulinariske Sydfyn og scene 

drevet af unge, f.eks. i det nye SIMAC
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IDÉER TIL UNGE

IDÉER TIL STEDER TIL SPORT OG LEG
 > Skøjtebane

 > Legeplads med gynger, klatring, trampolin og 

hoppeborg

 > Udendørs fitness- og træningsstationer på kajen 

kobles evt. med legepladser, så voksne og børn 

kan være sammen, f.eks. ved Prøveparken

 > Parkourbane

 > Permanent skaterbane i beton med mulighed for 

ophold og siddepladser

 > Bane til rulleskøjter, BMX og løbehjul

 > Skateboard-venlige byrum

 > Aktivitetsareal til petanque, skak, dam m.m.

 > Beachbasketball

 > Trampolin i Prøveparken

 > Drageflyvning

 > Rappelling og klatrevægge på Silo-tårnet

 > By- og streetidræt af alle slags

 > Outdoor- og adventureaktiviteter

 > Multifunktionelle byrum

 > Mindre arealer til specifikke aktiviteter, f.eks. 

jonglering og akrobatik

 > Svævebane over ”Danmarks Venedig” fra den 

nordlige bydel til havnen

 > Vandsti med elementer i vandet, man kan gå på

Havnen er liv og åbne vidder. Havnen 

er et samlingssted. Et sted hvor mange 

forskellige slags folk kommer

“
FORENINGSREPRÆSENTANT
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IDÉER TIL SEJLADS OG MARITIME ERHVERV

 > Bedre toilet- og badefaciliteter i Lystbådehavnen

 > Småskibsbroer 

 > Plads til krydstogtskibe 

 > Store bådpladser på Frederiksø

 > Flere lystbådepladser

 > Tankstationer til både

 > Markering af passage på stranden foran kajakklubben til klargøring af 

kajakker og nedsætning i vandet

 > Støt de nuværende maritime aktiviteter, f.eks. Maritimt Center, sejl-

skibsbroen, sejlklubbernes aktiviteter, Classic Regatta, museet, de små 

bådelaug, udvikling af den Maritime Rambla og DEN BLÅ KANT-festival

 > Små maritime værksteder

 > Flere maritime butikker

 > Udvidet værftsaktivitet

 > Mulighed for servicevirksomheder tæt ved rekreative områder

 > En forbindelse langs vandet fra Den Runde Lystbådehavn til  

Det Gule Pakhus 

IDÉER TIL MARITIME TURE OG UNDERVISNING

 > Havnesafari og guidede ture til vands, “kurs mod fjerne kyster” – 

åben prøvesejlads i havkajak, optimistjolle m.m. 

 > Udlejningskanoer, kajakker, robåde og paddle boards til  

dagsudflugter, f.eks. på Frederiksø

 > Flydepontoner til “parkering” af kajakker og joller, f.eks. på Frederiksø 

 > “Verdensomsejling” under Frederiksø

 > Undervandsbåd eller oplevelsesrum under vand til undervisning om 

livet under vand

 > Undervisningslokaler på Ramblaen

 > Målestationer med udstyr til undervisning og offentlig brug

 > Følebassiner med fisk til børn

 > Krabbevæddeløb og krabbefangst

 > Børnesikkert vandlegeområde til mindre børn 

 > Åbne værksteder med undervisning og formidling

 > Innovation og undervisning om klimatilpasning, evt. en udstilling
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IDÉER TIL FORBINDELSER, TILGÆNGELIGHED OG PARKERING

 > Sammenhængende promenade i hele DEN BLÅ KANT

 > Blå malet sti langs hele DEN BLÅ KANT, der indeholder lys og 

forbinder de attraktive steder langs vandet med træningsstationer, 

grejbanke, toiletter og grønne opholdsrum undervejs

 > Den Blå Sti-Pokémon

 > Synliggørelse af stræderne på tværs af DEN BLÅ KANT

 > Sammenhængende cykelsti

 > Sti med belægning til rulleskøjter hele vejen langs DEN BLÅ KANT

 > Stier til kørestolsbrugere og rollatorer

 > Opgrader stien til Christiansminde

 > Forbind den runde lystbådehavn med Tåsinge

 > Kanalbro og forbindelse over Mudderhullet

 > Broforbindelse fra Frederiksø til Christiansmindestiens begyndelse

 > Flyt Sundfærgen Helge om til Høje Stene færgen

 > Parkeringsskib

 > Parkeringspladser

 > God trafikafvikling

 > Mere færgefart og øhop 

 > Renovering af belægning på udrustningskajen samt slutbelægning 

på ny p-plads på Frederiksø

 > Fjern broen til Frederiksø

 > Reetabler Frederiksøbroen som gang- og cykelbro og som ny 

sejlerindgang til Svendborg Havn

 > Broforbindelse for tung trafik fra Hudes Plads til Frederiksø

Vi vil havnen. Havnen 

er en del af fortællingen 

om Svendborg

“
BORGER
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