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Projektforslaget er udarbejdet af Svendborg Kommune. 
Ophavsrettighed til idé og koncept: EFFEKT Arkitekter.
Det tekniske notat, der knytter sig til projektforslaget 
med beskrivelse af konstruktioner og teknisk udførelse 
samt successivt anlægsoverslag, er udarbejdet af Sweco 
Ingeniører. Midlertidige installationer på Udrustningskajen 2017
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Den Blå Kant Vinderforslag, EFFEKT juni 2018

Den Blå Kant Vinderforslag, EFFEKT juni 2018

Projektforslaget for Den Blå Kant første etape bygger 
videre på visionerne i udviklingsplanen for Svendborg 
Havn.  

Udviklingsplan “Fremtidens Havn” 2014

Udviklingsplanen udgør rammen
Svendborg Byråd vedtog i 2014 ”Fremtidens Havn – 
Udviklingsplan for Svendborg Havn”. 

Udviklingsplanen udstikker de overordnede rammer for 
fornyelsen af havneområderne i Svendborg. 
Blandt planens mål er:
•	 At skabe en bedre forbindelse mellem bymidte og havn.
•	 At sikre adgang for alle til vandet gennem hele 

havneområdet fra Christiansmindestien til Den Runde 
Lystbådehavn. Denne forbindelse blev senere døbt DEN 
BLÅ KANT.

•	 At skabe oplevelser og byrum for alle.
•	 At klimasikre havneområdet både i forhold til højvande 

og skybrud.
•	 At sikre balance i forhold til bevarings- og 

erhvervshensyn.

Til realisering af udviklingsplanen er udpeget en række 
indsatsområder, som blandt omfatter nyt bolig- og 
erhvervsbyggeri, etableringen af det maritime kraftcenter 
SIMAC på Nordre Kaj, kultur- og erhvervsprojekter på 
Frederiksø – samt byrums- og klimaprojektet Den Blå Kant.

Det gode liv på havnen
Byrådets overordnede vision er, at ”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 
kultur og aktiviteter på vandet”. Det er udgangspunktet – også for 
udviklingsprojektet Den Blå Kant, der handler om fornyelse af byrum 
og for klimatilpasning på havnen. 

Den Blå Kant
Den Blå Kant er den del af Fremtidens Havn, der i en samlet og 
integreret løsning både skaber rammer for byliv i høj kvalitet og 
sikrer os mod fremtidens klimamæssige udfordringer.

Byrådet udskrev i 2017 en projektkonkurrence i to faser og tog 
dermed fat på udviklingen af havnens udearealer og offentlige 
byrum. 

Svendborg Kommune offentliggjorde i 2018 vinderforslaget “100% 
Svendborg”, tegnet af EFFEKT Arkitekter, WTM Engineers, Sweco 
Architects og Argency.

Vinderforslaget tager udgangspunkt i de kvaliteter, der allerede 
findes på havnen i dag. Havnens kvaliteter bliver styrket af 
de tværgående forbindelser mellem by og havn samt en 

sammenhængende stiforbindelse for gående og cyklister, der binder
havnen sammen fra Christiansmindestien i nord til til Den Runde 
Lystbådehavn i syd.

Undervejs passerer man byrum til ophold og aktiviteter. Blandt 
de nye byrum og aktivitetsmuligheder foreslår vinderteamet et 
havnebad, der integreres i kajen på Frederiksø og en ny Havnepark 
ved Toldboden med skaterbane, legeplads og ophold samt en ny 
pumpestation med fitness og leg på taget.
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Flere byudviklingsprojekter har til formål at danne en stærkere sammenhæng mellem bymidte 
og havn. Diagram fra dispositionsforslag til Klosterplads og Frederiksgade, WERK Arkitekter

Frederiksgade og Klosterplads
Den Blå Kant første etape skal ses i naturlig sammenhæng 
med byrumsprojektet for Frederiksgade og Klosterplads, der 
forventes realiseret i 2020.

Områdefornyelsen Liv i min By arbejder på at gennemføre en 
omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade, der skal gøre 
det lettere at færdes på tværs af byen, skabe rekreative byrum 
og muligheder for ophold. Dette anlægsprojekt forventes at 
blive udviklet og anlagt parallelt med den første anlægsetape 
af Den Blå Kant. 

Formålet med dette projekt er ligeledes at binde by og havn 
sammen, gøre det lettere at færdes på tværs af byen og at 
skabe rekreative byrum og muligheder for ophold, som er med 
til at styrke bylivet og trivsel i området omkring stationen.

Anlægsprojektet i Frederiksgade og Klosterplads realiseres på 
baggrund af dispositionsforslag tegnet af WERK Arkitekter, 
februar 2019.

Første anlægsetape
Den Blå Kant er et stort og ambitiøst projekt. Derfor er 
det nødvendigt at realisere det i etaper. 

Efter offentliggørelsen af vinderprojektet i juni 2018 
fastlagde Svendborg Kommune en proces for arbejdet 
frem mod realisering af den første anlægsetape.

Første anlægsetape af Den Blå Kant omfatter området 
omkring havnebassinet mellem Honnørkajen, 
Udrustningskajen og Frederiksø. 

Den overordnede idé er at skabe en stærk forbindelse 
mellem bymidte og havn samt at skabe attraktive byrum 
på havnen, der kan danne nye rammer om endnu mere 
liv på kajen og ved vandet.

Projektforslaget skal skabe robuste rammer for byliv, 
ophold og aktiviteter, der kan matche det liv der vil 
udvikle sig på Frederiksø over tid. 

Sammenhæng med udviklingen på Frederiksø
Frederiksø er byens åbne ø med oplevelser året rundt. 
På Frederiksø mødes de maritime erhverv med maritim 
turisme og kulturarv og spændende kulturaktiviteter.

Frederiksø er hele byens ø og er tiltænkt en blanding af 
kultur og erhverv. Øens nordside summer af aktiviteter 
indenfor maritime erhverv, skibs- og motorreparation. 
I de tidligere værftsbygninger på øens sydside, hvoraf 
flere er bevaringsværdige, har Byrådet de seneste år 
afprøvet muligheder indenfor kultur og kulturerhverv. 
Det er sket indenfor tre mulige temaer for den 
fremtidige anvendelse af gamle værftsbygninger, 
kajarealer og bedding: ”Maritim Attraktion”, ”Outdoor 
Center” og ”Kulturkaj”. 

Byrådet har i april 2019 besluttet at arbejde videre 
med at udvikle den sydvestlige del af Frederiksø til en 
“Kulturkaj”. Det er sket på baggrund af en evaluering af 
de seneste års udvikling med midlertidige aktiviteter på 
Frederiksø.

Senest har Byårdet i oktober 2019 besluttet at give 
det lokale egnsteater, Baggårdteatret mulighed for at 
realisere et nyt, bynært teater på Frederiksø på den 
placering, der i dag huser stålhallen med Danmarks 
Museum for Lystsejlads.
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Svendborg Kommune har siden udviklingsplanen 
for Fremtidens Havn arbejdet med at skabe bedre 
sammenhæng mellem by og havn. Dette er dels 
sket ved byrumsprojektet Den Grønne Tråd med 
Havnetrappen og dels ved byrumsprojekter under 
områdefornyelsen Liv i min By.

Første anlægsetape af Den Blå Kant skaber i 
sammenhæng med det planlagte anlægsprojekt i 
Frederiksgade og Klosterplads en stærk forbindelse 
mellem by og havn.

Derudover giver projektet en transformation af et 
tidligere industriområde til et attraktivt og rekreativt 
byrum på kanten af vandet. 

Sammen med de mange kulturelle aktiviteter 
i bygningerne på Frederiksø skaber første 
anlægsetape rammerne for fremtidens byliv, 
aktiviteter og ophold på Svendborg Havn

Oversigtsplan 1:2000

6Den Blå Kant, første etape, projektforslag vers. 29.11.2019

PROJEKTOMRÅDE
I sammenhæng med den øvrige byudvikling



BY HAVN

FORBINDELSE MELLEM BY OG HAVN TYDELIG OPDELING AF TRAFIK

OPHOLD OG AKTIVITETER PÅ VANDKANTENFRA INDUSTRI TIL BYRUM

Den overordnede idé er at skabe en forbedret forbindelse 
mellem bymidten og havnen. Derudover skal projektet skabe 
attraktive byrum på havnen, der kan skabe endnu mere liv på 
kajen og ved vandet.
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VISION
Forbindelse og attraktive byrum
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Projektområde 
for første etape
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PROJEKTOMRÅDE
Luftfoto med eksisterende forhold 



3 Plads ved Kammerateriet og sandstranden

2 Kig til Udrustningskajen

1 Areal ved Højestenefærgen

Luftfoto af projektområdet set fra nordvest

4 Street food på Udrustningskajen 5 Udrustningskajens sydlige del

9Den Blå Kant, første etape, projektforslag vers. 29.11.2019



10Den Blå Kant, første etape, projektforslag vers. 29.11.2019

Sommerstemning på Udrustningskajen 2019
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Første anlægsetape
Første anlægsetape af Den Blå Kant omfatter området 
omkring havnebassinet mellem Honnørkajen, 
Udrustningskajen og Frederiksø. 

Forslaget viser disponering af alle delområder og 
anviser de overordnede rumlige kvaliteter, valg 
af materialer, beplantning, belysning og inventar. 
Forslaget er opdelt i følgende delområder:

•	 Krydset (Frederiksgade, Havnepladsen, Jessens 
Mole og Frederiksbro)

•	 Bryggen (Syd for Frederiksbro og kajerne vest og 
øst for denne)

•	 Ankomstpladsen (plads mellem 
administrationsbygning, kantinebygning og 
Kammerateriet) 

•	 Udrustningskajen A (den nordlige del / Plads 
foran Rundbuehallen)

•	 Udrustningskajen B (den sydlige del / Plads foran 
Lystsejladsmuseet og Snedkeriet) 

 

12Den Blå Kant, første etape, projektforslag vers. 29.11.2019

PROJEKTOMRÅDE 
Delområder - de nye byrum
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Krydset - plads ved højestenefærgen 

Færgen til Skarø/Drejø

Forbedret og udvidet fodgængerareal

Bryggen - fodgængerbro

Bryggen - opholdsareal

Eksisterende vej- og parkering

Ankomstpladsen

Aktivitetsfelt - strand

Udrustningskajen A - Fleksibelt sted til events 

foran  Rundbuehallen

Aktivitetsfelt

Udrustningskajen B

Græsplæne

Frederiksgade anlægsprojekt
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SITUATIONSPLAN
Det samlede projekt med alle delområder



Fodgængere
Kørende trafik
Vare- og servicekørsel (Gågade med kørsel tilladt)
Erhvervskørsel til og fra bedding

Ny fodgængerovergang

Eksisterende fodgængerovergang

Eksisterende cykelsti

Tydelig trafikopdeling
Den nuværende trafikale situation for den kørende trafik 
bibeholdes. Den trafikale opdeling tydliggøres ved belægningskift. 
Tilgængelighed for gående forbedres; dels ved at udvide 
fodgængerarealer og dels ved at skabe niveaufri adgang over 
broen.

Belægninger
Kørebanen til Frederiksø henover broen markeres som en samlet 
belægning i asfalt. Arealer for gående markeres ved belægninger 
i granit og beton. Vej- og gangarealer vil blive tydeligt opdelt ved 
belægningsskift og fortovskanter. 

Erhvervstrafik
Ankomst og tilkørselsforhold for færger og erhvervstrafik ændres 
ikke. Der vil fortsat være ind- og udkørsel til Højestenefærgen 
som i dag. Selve vejbredden på broen bibeholdes men flyttes 
mod nord således at der bliver et bredere fortov på sydsiden af 
broen. Se nærmere side 25. 

Cykelforbindelse 
Den eksisterende cykelsti langs Jessens Moles østlige side 
bevares. En fremtidig cykelsti (evt. dobbeltrettet) løses ikke 
i nærværende forslag men i sammenhæng med den videre 
realisering af de øvrige etaper af Den Blå Kant. 

opm
arch
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TRAFIK
Tydelig trafikopdeling



Projektforslaget forudsætter at ca. 22 
p-pladser nedlægges syd for vejen på 
Frederiksø. Disse genplaceres ved at 
skabe en bedre udnyttelse af arealerne 
bag bygningerne mod beddingen, så der 
skabes flere p-pladser end i dag. 

I dag er der 74 offentlige (24 timer) 
p-pladser langs vejen på Frederiksø. 
Belægningsgraden af disse vurderes at 
være høj. Administrationen skønner, at 
disse p-pladser dels benyttes af folk, der 
arbejder i Svendborg by og dels af gæster 
til færgerne.

Derudover er der i alt etableret 96 
p-pladser, der er tilknyttet private 
lejemål. 66 af disse er placeret på et 
grusareal ved beddingsområdet. Disse 
p-pladser fungerer i dag ved, at lejerne 
får udleveret p-kort, der svarer til det 
antal p-pladser, der hører til det enkelte 
lejemål. Der er i dag mulighed for 
dobbeltudnyttelse af p-pladserne med 2 
timers offentlig parkering på grusarealet, 
men det vurderes kun at blive benyttet i 

et mindre omfang.

Parkering, fremtidige forhold:
Ved en ny disponering kan i alt 111 
p-pladser etableres på arealet bag 
bygningerne mod beddingen.

22 af de 74 offentlige p-pladser (24 
timer) ved ankomsten til øen erstattes af 
p-pladserne på bagsiden af bygningerne.

Det forudsætter, at den nuværende 
grusbelægning opgraderes til et asfalteret 
areal, der afvandes mod havnen. Dette 
gør det muligt at give arealet mere 
belastning samt at markere pladserne på 
arealet med hvide termoplastmarkeringer. 

Derudover udvides fra to til otte timers 
offentlig parkering for 68 af pladserne 
på bagsiden af bygningerne. Disse 
dobbeltudnyttes, så de også, ligesom i 
dag, anvendes til parkering til lejemål ved 
at udlevere p-kort til lejere.

I dag Fremtid
Offentlige p-pladser 
(24 timer)

74 52

Private p-pladser 
(p-kort) med to timers 
offentlig parkering

66 

Private pladser 
(p-kort) med otte 
timers offentlig 
parkering

68 

Private p-pladser til 
lejemål - skiltet

30 43

I alt 170 163

Offentlige p-pladser, der bevares (24 timer)

Offentlige pladser der fjernes
Private pladser der fjernes

Private pladser, ny disponering (skiltet)
Private pladser m. offentlig parkering, ny disponering (p-kort)
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PARKERING
Ny disponering af p-pladser



Savede chaussesten

Træ

Brosten

Kostet beton

Asfalt

Belægning i aktivitetsfelter (græs, grus, 
sand)

Græsplæne

Plantehuller til træer

Ståprofil

Byrum, fodgænger- og opholdsarealer 
i hele projektområdet etableres med 
ny belægning opdelt i striber, der 
taler sammen med det fremtidige 
belægningsmønster i Frederiksgade.
Belægningstyperne er med til skabe 
en bedre forbindelse for fodgængere 
mellem by og havn og at tydeliggøre 
trafikopdeling.

Materialitet
Opholds- og tilkørselsarealerne ved 
færgelejet for Højestenefærgen 
etableres med granitbelægninger 
delvist genbrugt fra vejarealet i dag. 
Denne belægningstype bygger videre 
på materialitet fra promenaden på 
Jessens Mole samt belægninger i 
bymidten.
Vejarealer etableres i asfalt i hele 
strækningen indenfor projektområdet.

 

Bryggen er en udvidelse på sydsiden af 
Frederiksbro. Overfladerne på Bryggen 
etableres i træ i flere niveauer, der 
giver mulighed for ophold på kanten 
af vandet.   

Med udgangspunkt i havnens 
industrielle karakter og materialitet 
samt efter anbefaling fra Svendborg 
Museum etableres belægninger på 
Ankomstpladsen og Udrustningskajen 
nordlige del foran Rundbuehallen med 
støbt betonbelægning i store felter 
afgrænset af stålprofiler. Stålprofilerne 
vil være af samme type stål og 
karakter som havnens eksisterende 
jernbaneskinner

Den sydlige del af Udrustningskajen 
udføres med asfalt. Aktivitetsfelterne 
på Udrustningskajen udføres med 
græs eller grus og kantes af cortenstål.
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BELÆGNINGSKONCEPT
Overflader og materialitet



Brosten

Jernbanespor bevares i Krydset

Genbrug af brosten i Krydset Træ - bryggen

Savede granit (chaussesten) på gangarealer i Krydset

Kostet beton - Ankomstpladsen

Corten kant - aktivitetsfelt

Kostet beton - Ankomstpladsen

Chaussésten Jernbanespor

Materialitet
Belægningsforslag tager udgangspunkt i havnens 
eksisterende materialer. De nye byrum er derved en 
videreudvikling af havnens industrielle karakter og 
materialitet.

De viste fotos er eksempler på de anvendte 
belægningstyper.
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Tilkørselsareal til Højestenefærgen

Trappe til fortov på Frederiksbro

Færgeleje til Højestenefærgen

Tilkørselsareal til Højestenefærgen Luftfoto af krydset

Splejsning af by og havn
Delområdet omfatter vejkrydset øst for Frederiksgade samt 
arealet ved Højestenefærgen. Delområdet afgrænses af 
afslutningen af Frederiksgade mod vest, Jessens mole mod 
nord, Frederiksbro mod øst og Havnepladsen mod syd. 
Byrummet er præget af trafikale funktioner. 

Den kørende trafik til og fra Ærøfærgen og Højestenefærgen 
giver udfordringer for fodgængeres mulighed for at krydse 
området mellem by og havn. Færgetrafikken er samtidig 
en del af byens puls og havnens sjæl. Der er aktuelt ingen 
planer om at ændre færgelejernes placeringer og det 
forventes ikke, at den kørende trafik eller opmarcharealerne 
størrelse vil ændre sig i den nærmeste fremtid. 

Fodgængere fra Frederiksgade krydser i dag et ca. 20 m. 
bredt vejprofil og opmarchareal på Havnepladsen via et 
fodgængerfelt, der løber syd for Frederiksgade og lander 
ved ind-og udkørselsarealet til færgen. 

Området er præget af uklare ganglinjer oig en 
sammenblanding af kørende, cyklende og gående 
trafikanter. Fodgængere mødes af en trappe ved foden 
af Frederiksbro, da selve broen ligger væsentligt højere 
end plateauet før broen. Dette giver udfordringer for 
tilgængeligheden for dårligt gående eller kørestolsbrugere.  
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KRYDSET
Plads ved Højestenefærgen - området i dag



Brosten (genbrug)

Savede chaussesten

Brygge i træ

Stålprofil mellem brosten

NY BELÆGNING EKSISTERENDE ELEMENTER
Lysmast

Træ

Hæk

Eksisterende kajkant

SIGNATURFORKLARING

Projektafgrænsning

Markeringssøm
Affaldsbeholdere

Runde bænke og bord

NYT INVENTAR

Jernbane
Granitpullert

EKSISTERENDE KULTURARV

Kørebane afmærkning
(indkørsel til færge)

1
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6

78

9
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5

Eksisterende fodgængerovergang

Ny fodgængerovergang

Eksisterende fortov tilpasses

Vejbredde bevares (asfalt)

Forbedret og udvidet fodgængerareal

Ind- og udkørsel til færge

Vente- og opholdsareal til færge (bryggen)

Opmarchareal for biler til færge

Manøvreareal + P-pladser tilknyttet færger
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Nye tiltag:
•	 Tydelig trafikopdelig mellem 

kørende og gående trafik
•	 Ny bred og niveaufri 

fodgængerforbindelse mod 
sydsiden af Frederiksbro 

•	 Nye belægninger med 
reference til havnens 
materialer tydeliggør 
trafikopdeling 

•	 Genbrug af 
brostensbelægning 
skaber en ny plads, der 
fungerer som ankomst- og 
tilkørselsareal til færgen.

•	 Aktivering af træbeklædt 
opholdsplateau ved færgen, 
som en del af Bryggen
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KRYDSET
Plads ved Højestenefærgen - belægninger og inventar



EKSISTERENDE ELEMENTER
Lysmast

Træ

Eksisterende kajkant
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KRYDSET
Plads ved Højestenefærgen - trafik og kørekurver

Nye tiltag:
•	 Den trafikale 

situation for kørende 
trafik bevares i store 
træk.

•	 Opmarchareal til 
færgen bevares som 
i dag.  

•	 Køreareal fra 
opmarch til færgen 
flyttes ca. 2 m mod 
syd.

•	 Der etableres 
kantsten mellem 
fortov og vej. 
Belægninger 
forventes udført i 
granit og asfalt.

•	 Gangareal nord for 
indkørsel til færgen 
markeres særskilt i 
belægningen

•	 Bredden på 
kørebanen over 
broen bevares men 
flyttes mod nord 
således, at der bliver 
et bredere fortov 
syd for kørebanen .
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KRYDSET
Plads ved Højestenefærgen - snit
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Den Blå Kant første etape
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(fortov)

genbrugs granit (brosten) +
eks. jernbaneskinner
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Nye belægninger med reference til havnens materialer tydeliggør 
trafikopdeling og definerer en ny byrumsplads ved færgelejet.
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PROJEKTOMRÅDE
DEN BLÅ KANT FØRSTE ETAPE
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Frederiksbro, kig fra Frederiksø mod byen

Frederiksbro, kig mod Frederiksø Frederiksbro, og eksisterende kajkant på Frederiksø Luftfoto af Frederiksbro

Eksisterende plateau ved færgeleje 

Frederiksø ligger som en ø midt i havnen forbundet med en bro 
til Jessens Mole. Frederiksbroen er den eneste adgang for både 
gående og kørende til Frederiksø. Den kørende trafik består 
både af personbiler og større erhvervskøretøjer, da der er aktivt 
havneerhverv på den nordøstlige del af øen. Fodgængere kan 
krydse broen på begge sider af vejen, men fortovet mod syd er 
væsentligt smallere end det nordlige. Belægningen på broen er 
støbt beton. Den øvrige del af projektområdet er asfaltbelagt. 
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FREDERIKSBRO
Området i dag



Skitse af Bryggen som et helt nyt byrum på havnen
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FREDERIKSBRO - BRYGGEN
En ny forbindelse og byrum på kanten af vandet
Her skabes et helt nyt og attraktivt byrum på havnen. 
Her kan man mødes og opholde sig helt tæt på 
vandet. Der er mulighed for både ophold og leg.

Projektforslaget skaber en ny og forbedret 
forbindelse til Frederiksø. Vejbanens bredde 
fastholdes men rykkes mod nord, således fortovet 
på sydsiden af Frederiksbro udvides.  Derudover 
etableres en ca. fire m. bred træbro på sydsiden af 
Frederiksbro for fodgængere og til ophold. Både 
fortov og gangbro forbedrer tilgængeligheden og der 
skabes niveaufri adgang over broen.

Gangbroen på Bryggen ligger ca. 70 cm under 
fortovsniveauet på broen. Niveauforskellen giver 
mulighed for to lange siddetrin. Her bliver det 
muligt at tage ophold og nyde udsigten til Sundet og 
færgerne.

Nær strandarealet på Frederiksø, på sydsiden 
af gangbroen etableres tre opholdsplateauer i 
forskellige niveauer. Der etableres felter med net 
i trædækkene, så det er muligt at ligge i nettet og 
kigge ned i vandet.



Referencefoto, Århus havn Referencefoto, StruerReferencefoto, Århus havn
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FREDERIKSBRO - BRYGGEN
En forbindelse og byrum på kanten af vandet

Perspektivskitse, Bryggen set mod Frederiksø



SIGNATURFORKLARING

Markeringssøm
Affaldsbeholdere

Runde bænke og bord

Betonmur - cykelparkering

NYT INVENTAR

Projektafgrænsning

Kote+2.65

Brosten (genbrug)

Savede chaussesten

Brygge i træ

Beton

Net i trædæk

Stålprofil

NY BELÆGNING EKSISTERENDE ELEMENTER
Lysmast

Eksisterende kajkant

Granitpullert

EKSISTERENDE KULTURARV
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Nye tiltag:
•	 Nye belægninger med 

reference til havnens 
materialer tydeliggør 
trafikopdeling 

•	 Ny gangbro i træ 
skaber niveaufri 
adgang parallelt med 
Frederiksbro

•	 Opholdsplateauer i tre 
niveauer giver mulighed 
for ophold nær vandet

•	 Niveauforskelle på 
Bryggen giver mulighed 
for integreret ophold

•	 Net i trædæk skaber 
mulighed for leg og kig 
til vandet
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FREDERIKSBRO - BRYGGEN
Belægninger og inventar
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FREDERIKSBRO - BRYGGEN
Snit - Byrum på kanten af vandet



PROJEKTOMRÅDE
DEN BLÅ KANT FØRSTE ETAPE
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Ankomst til Frederiksø fra Frederiksbro

Udrustningskajen set fra strandarealet Ankomstpladsen i dag set mod byen Luftfoto af Ankomstpladsen i dag

Strandareal sommeren 2019

Ankomstpladsen i dag
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Ankomsten til Frederiksø er i dag domineret af 
parkering og uoverskuelige opdelinger mellem vej, 
parkering og opholdsområder. Fodgængere på hver 
side af Frederiksbro ender direkte ude på vejen og er 
derfor udsatte i byrummet i dag. 

Kajarealet vest for broen er opdelt via en række 
kampesten, der adskiller parkering, fodgænger- og 
opholdsarealer. Området mellem vejen og den brede 
rekreative Udrustningskaj er ligeledes præget af 
tilfældige opdelinger mellem kørende trafik, parkering 
og rekreative arealer. 

ANKOMSTPLADSEN
Området i dag



OPDATERES
 - s
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tch

Nye tiltag:
•	 Der etableres en helt 

ny byrumsplads, der 
kan bruges til ophold, 
events og aktiviteter

•	 Der skabes en 
samlende  visuel og 
fysisk forbindelse 
mellem facaderne på 
de kulturhistoriske 
bygninger 

•	 Nye træer skaber et 
grønt byrum

•	 Cirkulære bænke 
omkring træer skaber 
mulighed for ophold på 
pladsen

•	 Strandareal 
bevares som et af 
aktivitetsfelterne

•	 Historiske murpiller fra 
den tidligere værftsport 
bevares.

Skitse af den nye Ankomstplads
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ANKOMSTPLADSEN
Et nyt sted at mødes
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ankomstplads
SIGNATURFORKLARING

Projektafgrænsning

Kote+2.65

NY BELÆGNING EKSISTERENDE ELEMENTER
Lysmast

Eksisterende kajkant

Granitpullert

EKSISTERENDE KULTURARV

Brygge i træ

Beton

Net i trædæk

Aktivitetsfelter (strand)

Stålprofil

NYT INVENTAR
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Eksisterende vej- og parkering

Ny cykelparkering

Informationsskilt

Kulturarv - murpiller

Bænke og træer

Kantzone langs bygninger

5m service- og brandsikkerhedsvej

Aktivitetsfelt - strand

4m promenade- og servicevej 

Fleksibelt sted til events foran Rundbuehallen

Historisk skilt om Udrustningskajen
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Nye tiltag:
•	 Nye belægninger med 

reference til havnens 
materialer tydeliggør 
trafikopdeling 

•	 Lav betonmur med 
cykelparkering afgrænser 
pladsen mod vejen

•	 Belægning på pladsen udføres 
i støbt beton med kostet 
overflade

•	 Belægningen opdeles i store 
felter afgrænset af stålprofiler i 
samme karakter og materialitet 
som havnens jernbanespor

•	 Cirkulære plantehuller med 
nye træer bryder de faste 
betonbelægning

•	 Nye bænke etableres til ophold
•	 Ny lav betonmur med 

cykelparkering adskiller 
kørende trafik fra pladsen

•	 Aktivitetsfelter udføres med 
kanter af cortenstål
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ANKOMSTPLADSEN
Belægninger og inventar
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ANKOMSTPLADSEN
En ny plads ved det gamle værft

Perspektivskitse, Ankomstpladsen
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Den fremtidige plads bør have et nyt navn. Byens borgere kunne som det var tilfældet med 
Havnetrappen være med til at navngive den nye plads, der danner ankomsten til Frederiksø.



PROJEKTOMRÅDE
DEN BLÅ KANT FØRSTE ETAPE
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Udrustningskajen sommeren 2019
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Det mest markante byrum på Frederiksø er den vestvendte
Udrustningskaj. Byrummet her er både et 
sammenhængende udendørs forareal til en række 
kulturoplevelser, optimalt orienteret for solen og
har derudover et enestående udsyn til Havnepladsen, 
bymidten og Svendborg Sund. 

Delområdet omfatter den sydlige del af Udrustningskajen 
og afgrænses af de gamle værftsbygninger mod øst, 
havnebassinet mod syd og vest. Kajen er ca. 30 m 
bred og området fremstår i dag råt og industrielt med 
asfaltbelægninger og mangel på opholdsmuligheder. 

Udrustningskajen er jævnligt ramme om events, koncerter 
og idræt og mange andre midlertidige aktiviteter. 
Det foregår ofte i sammenhæng med  aktiviteter i 
Rundbuehallen, der er hele byens fleksible eventhal.

I 2017 støttede Svendborg Kommune en række initiativer 
til at få skabt en midlertidig, rekreativ anvendelse af kajen. 
Her opstod en græsplæne, minigolfbane, petanquebaner, 
kunstværker på kajen og en række byrumspavilloner. Alle 
disse elementer ses som midlertidige afprøvninger og kan 
fjernes, når anlægsprojektet går i gang.

Den store stålhal huser aktuelt et Lystsejladsmuseum 
og Snedkeriet indeholder en række korttidslejemål med 
værksteder, gallerier og mindre butikker til forskellige 
kulturaktører. Smøgen mellem de to bygninger forbinder 
kajen til p-areal og bedding øst for bygningerne. 

Der er for få år siden blevet etableret en række stærke 
lysspots ved Udrustningskajen, der er monteret på 
facaderne af de gamle værftsbygninger. Denne belysning 
giver meget lys i området, men opleves ikke som hyggelig og 
tryg. 

UDRUSTNINGSKAJEN
Området i dag
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Nye tiltag:
•	 Nye belægninger med 

reference til havnens 
materialer

•	 Belægning på pladsen 
foran Rundbuehallen 
udføres i støbt beton 
med kostet overflade

•	 Belægning på 
den sydlige del af 
Udrustningskajen 
udføres i asfalt

•	 belægningen opdeles i 
store felter afgrænset 
af stålprofiler i samme 
karakter og materialitet 
som havnens 
jernbanespor

•	 Der etableres 
klassiske bænke langs 
aktivitetsfelter med 
udkig til havnebassinet

•	 Aktivitetsfelter 
udføres med kanter af 
cortenstål

•	 Der etableres 
strømudtag til events i 
hvert aktivitets felt
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UDRUSTNINGSKAJEN
Belægninger og inventar
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DESIGN



Referencefoto, nye lysmaster som Københavner 
armaturer på Udrustningskajen

Referencefoto, nye lysmaster med 
spots på Ankomstpladsen
©Henrik Wagner

Eksisterende lysmast der bevares
Flyttet lysmast
Ny lysmast
Ny lysmast ved promenade

Belysning i Krydset og på Frederiksbro bevares som den eksitserende 
vejbelysning med eksisterende lysmaster. Enkelte flyttes og genbruges.
På Ankomstpladsen etableres ny mastebelysning med spots mellem de nye 
træer.  Belysning på Udrustningskajen etableres med standard lysmaster med 
Københavnerarmatur, der giver en god grundbelysning.
Særlig belysning i forbindelse med fremtidige anlæg i aktivitetsfelterne er 
ikke omfattet af projektet. Det anbefales, at disse udvælges til den specifikke 
funktion.   
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BELYSNING
Identitetskabende belysning på havnen

Det anbefales endvidere at de ek-
sisterende armaturer, ophængt på fa-
caderækken langs Udrustningskajen 
fjernes, da denne belysning fremstår 
kold og utrygsskabende.



Nye træer i Frederiksgade projektet

Eksisterende træer

Nye træer i Den Blå Kant projektforslaget

Alternativt eksempel på træer, Salix 
alba - sølvpil

Træer foreslås som et helt nyt element på Frederiksø. Træerne 
vil bidrage til at give byrummene en rekreativ karakter og skabe 
forbindelse mellem kroppens skala og store den store, industrielle 
skala på havnen.

Der etableres træer på Ankomstpladsen og Udrustningskajen 
enten som enkeltstående træer eller mindre træer i grupper. På 
Ankomstpladsen etableres træerne i cirkelformede plantehuller 
der sammen med de cirkelfomede bænke under trækronerne 
bryder med den faste betonbelægning.

På Udrustningskajen placeres træerne som en del af 
aktivitetsfelterne. 

Der er herunder vist eksempler på mulige træsorter. Den endelige 
træsort fastlægges i den nærmere detaljering af projektet. 
Træsorten skal være hårdfør i forhold til områdets vejr, vind og 
øvrige forhold, der gælder på havnen.

Eksempel på nye træer - Platan 
tilsvarende eksisterende træer på 
Jessens Mole

35Den Blå Kant, første etape, projektforslag vers. 29.11.2019

BEPLANTNING
Forbinder den lille og store skala



Affaldsbeholdere

Runde bænke og borde

Runde bænke

Bænke

Beton kant - cykelparkering

Der etableres forskellige opholdsområder, der forholder sig til 
de enkelte delområder. Der etableres cirkulære borde og bænke 
på det lavere liggende opholdsplateau ved Højestenefærgen. På 
Ankomstpladsen etableres cirkulære bænke, der nytter sig til de 
nye træer. Langs Udrustningskajen placeres klassiske bænke, der 
orienterer ud mod havnebassinet.

Bryggen bliver i sin udformning et rekreativt byrum med 
indbyggede siddemuligheder. Folk inviteres til at tage ophold og 
nyde udsigten til havnebassinet og Sundet.

Byrumsmøbler er valgt så de tilgodeser forskellige målgrupper, 
enkeltindivider og grupper.

Cykelparkeringen ved indgangen til Ankomstpladsen bidrager 
til at adskille kørende trafik fra byrummet og består af en lav 
betonmur. Cykelparkering kan integreres i denne eller monteres 
som stativer ind mod pladsen.
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INVENTAR
Bænke, affaldskurve og cykelparkering



Markeringssøm bruges til at markere indkørsel til Højestenefærgen

Affaldsbeholdere foreslås i cortenstål. Som Dock Line fra GH Form

Referencefoto af lav betonmur med integreret cykelparkering.

Runde bænke og borde foreslås til opholdsplateau ved 
færge. Som G9 Landskab, Tronheim

Runde bænke og bord forwslås til opholdsplateau ved færge 
som G9 Landskab, Tronheim

Bænke som disse foreslås langs Udrustningskajen. Som Århus 
bænk  G9 Landskab

Runde bænke foreslås på Ankomstpladsen som PI serien fra G9 
Landskab

Runde bænke foreslås på Ankomstpladsen. Som PI serien 
fra G9 Landskab
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Krydset og promenaden

Bryggen

Vej og Bro

Ankomstpladsen

Udrustningskajen A

Udrustningskajen B

Anbefalet, mulig reduktion

1,4 mio
1,6 mio

5,5 mio

2,5 mio
(1,2 mio) 

5,2 mio

1,9 mio

NOTE: alle ovenstående beløb er ekskl. 15% uforudseelige forhold, 1 % generelle forhold, 5% byggepladsdrift og 1% vinter-
foranstaltninger. Disse udgør i alt ved det fulde projektforslag i alt ca. 4 mio.kr. 

Samlet anlægsoverslag udgør i alt 22,1 MIO. KR. inkl forudseelige forhold, generelle forhold, byggepladsdrift og vinterforan-
staltninger.
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Anlægsoverslaget for alle delområder 
af projektforslaget udgør samlet 22,1 
mio. kr. Det afsatte anlægsbudget er på 
21,1 mio. kr, Derved mangler 1 mio.kr. i 
budgettet for at gennemføre det fulde 
projektforslag. 

Der vil på baggrund af projektforslaget 
blive truffet politisk beslutning om 
enten at udvide den nuværende 
anlægsramme, så det er muligt at 
realisere det skitserede projekt eller at 
fastholde den nuværende ramme og 
derved ikke realisere det fulde projekt.

Der er flere forskellige 
tilpasningsmuligheder i anlægsprojektet.

Såfremt man vælger at fastholde 
anlægsrammen på 21,1 mio.kr. 
anbefaler administrationen, at det 
sker ved at lade asfaltbelægningen for 
Udrustningskaj B udgå.

Administrationen anbefaler, at de øvrige 
tilpasningsmuligheder gennemføres.

Alle beløb referer til bilaget: DBK_
Successiv_Anlægsoverslag_Sweco 
(Anlægsoverslag udarbejdet af Sweco 
Ingeniører)
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