
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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A
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VIL DU VÆRE MED TIL AT 
SKABE FREMTIDENS BYLIV 
LANGS SVENDBORG HAVN?



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.




