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Den Blå Kant 
Klimatilpasning af Svendborg Havn 

13. juni 2022
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Hvad er udfordringen?



Skybrud Juni 2012

Vandet finder vej til havnen

Højvande 4. Januar 2017

Højvande 2. Januar 2019



Vand fra havet og fra himlen
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Stormflod 1872 
– i Svendborg ca. 2,4 m

I Brogade når vandet til Gåsetorvet, i 
Kullinggade når det over en alen højt og er 

trængt ind i mange huse
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Stormflod 1904 – i Svendborg ca. 2,2 m

Kullinggade 1904 Baagøe og Riber 1904

Frederiksgade 1904Kullinggade 1904

Op ad formiddagen gik det 
over bolværket og senere 

højt op i gaderne nærmest 
havnen. Ind i kældrene, 

kontorerne og enkelte steder, 
særligt i Kullinggade, løb 
vandet ind i stuerne, så 

beboerne måtte redde sig og 
sit på bedste måde 
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Stormflod 2006 – i Svendborg ca. 2,03 m



Hvad er oversvømmelsesrisikoen?

Tal fra klimaatlas.dk for Det Sydfynske Øhav september 2021

Hændelse Reference 
1981-2010

2071-2100 (RCP 8,5) usikkerhedsinterval

Middelvandstand 0 cm 56 cm 12-101 cm

5 års hændelse 147 cm 204 cm 159-249 cm

20 års hændelse 166 cm 220 cm 180-280 cm

50 års hændelse 175 cm 230 cm 180-290 cm

100 års hændelse 181 cm 240 cm 180-330 cm



Kort over havnens historiske udvikling

Kystlinjen ca. 1910
Kystlinjen ca. 1860
Middelalderens sakrale bygninger
Kystlinjen i middelalderen
Havnepladsen (skibsbroen) ca. 1830
Værft (nedlagt da bolværket blev bygget 1875

Baggrundskortet er matriklerne i 1910
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Historisk udvikling



Den brændende platform - Hvad nu, hvis vi ingenting gør?

Illustration af 
højvandshændelse til kote 3
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Prioritering af risikoområder – Kommuneplan og DK2020
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Hvilke værdier risikerer at gå tabt?



• Oversvømmelsesrisiko fra hav

• Stormfloder med 
gentagelsesperioder på 20, 50 og 
100år

• Skadesberegninger for ni sektorer + 
kulturmiljøer og bevaringsværdige 
bygninger

• Risikokortlægning

• Fokusområde – svendborg havn 
delområder

FIGUR 1-1. OVERSIGT OVER SEKTORER SOM DER KAN BEREGNES SKADER OG RISIKO FOR MED

MODELLEN SKADESØKONOMI.  LNH WATERS

ANALYSE - SKADESØKONOMI



Delområde 4 
Risiko = 1,71 mio. DKK/år

Berørte sektorer
Erhvervsbygninger
Offentlig service
Virksomheder
Bevaringsværdige bygn.

Delområde 2
Risiko = 0,47 mio. DKK/år

Berørte sektorer
Erhvervsbygninger og
forsyning
Vej og trafik
Humane omkostninger
Offentlig service
Virksomheder

Delopmråde 3 
Risiko = 0,65 mio. DKK/år

Berørte sektorer
Erhvervsbygninger
Virksomheder
Bevaringsværdige bygn.

SAMLET RISIKOBEREGNING – KLIMA RCP 8,5 MIDDEL

Delområde 1
Risiko = 2,27 mio. DKK/år

Berørte sektorer
Bolig og erhvervsbygninger
Turisme
Humane omkostninger
Vej og trafik
Kritisk infrastruktur
Virksomheder
Bevaringsværdige bygn.

Samlet risiko: 5,1 mio. DKK/år



Hvad koster en 100 års hændelse?
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1981-2010
181 cm
194,5 mio. kr.

2071-2100
240 cm
433,2 mio. kr.

fremtid?
300 cm
562,2 mio. kr.



Byerne og det stigende havvand 18

Hvilke løsninger er mulige?
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Udviklingsplan 2014



Sluse

Frederiksø
Østre KajHonnørkajen

Strand

Indre havn

Havnepark

Illustrations EFFEKT Architects

Nordre Kaj

Den Blå Kant arkitektkonkurrence - vinderforslag 2018

Baagø og Riber

Gasværkskajen Frihavnen
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Jessens mole

Udrustningskajen

Stormflodsbeskyttelse Håndtering af skybrud

• Konkurrence 2017-18
• Vinderforslag – samlet klimastrategi
• Første etape realiseret 2021

Sluse

Sluse



Sluseklapper



Søndre Havn / Mudderhullet



Pitchmøder januar 2021 Byerne og det stigende havvand 23

Den Blå Kant anlægsetape: Søndre Havn



Sluse

Frederiksø Østre KajHonnørkajen

Strand

Havnepark

Illustrations EFFEKT Architects

Nordre Kaj

2. DEN STORE 
POLDER

To sluser kombineret 
med diger på land

3. Fremtid
Ukendt udvikling af 

tidligere 
erhvervsområde

4. FREMTID
Erhvervsområde

1. SØNDRE HAVN
Projekt + anlæg 2022-25

Sikrer til kote 2,5 og kan forhøjes 
i fremtiden

2. BYUDVIKLINGSOMRÅDE
Nyt byggeri sikres til kote 3

Kobberbækken åbnes 

POLDERS

Pilotkommune i byerne og det stigende havvand

Baagø og Riber

Gasværkskajen Frihavnen
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Eksisterende byggeri 
- kulturmiljøer

Indre havn

Gasværkskajen

Jessens mole

Udrustningskajen

HANDLEPLAN:
• Værdikortlægning
• Dapp-analyse 
• Konkretisering af løsninger
• Anlægspris
• Etapeopdeling
• Bidragsfordeling

Sluse

Sluse



Dynamisk planlægning

Kort viser projektområdet og de fire 

delområder. 

En vandstand på 2 meter er 

markeret med lyseblå farve, 

3 meter med mellemblåt og 

4 meter med mørkeblåt.

1. Udfordring kortlægges

2. Brainstorm over løsninger

3. Vision med området

4. Afgrænsning af løsninger

5. Strategier udarbejdes

6. Kriterier og vægtning

7. Anbefalet scenarie
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Strategi A
Ydre linje – så hurtigt som muligt

• ydre beskyttelse af hele projektområdet mod stormflod så hurtigt 
som muligt

• Fast mole med port ved sejlskibshavnen, højvandsmure og barrierer 
med højvandsporte over havneindløbene

• Det skal være muligt at forhøje barrieren i takt med fremtidens 
stigning i middelvandstanden.

• Indtil den ydre linje er færdig, går strategien ud på at forebygge 
store skader uden at foretage andet end de strengt nødvendige 
investeringer. 
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Strategi B
At invitere vandet ind

• God adgang og tæt forbindelse mellem vand og by. 

• ikke særlig synlig til hverdag. 

• At invitere vandet ind er dog svært især i den sydlige del af havnen. 
• I store dele af havneområdet foreslås objektbeskyttelse af 

bygningerne. 

• Nye bygninger på disse områder sådan, at de kan tåle vand, bl.a. 
ved at friholde stueetagerne for aktiviteter og værdier som ikke kan 
tåle at blive oversvømmet i ny og næ. 

• På den lange bane tænkes det nordlige område sikret ved en 
tilbagetrukken højvandsmur, sådan at man undgår at få saltvand ind 
i baglandet. 
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Strategi C - Indre linje
• Den indre linje består af højvandsmure og hævede kajkanter. 

• Nyt byggeri kan være en del af sikringslinjen. 

• På Frederiksø, arbejdes der kun med objektbeskyttelse, krav til nybyggeri og 
friholdelse af arealer. På længere sigt vil man kunne overveje hævede 
kajkanter og højvandsmure. 

• I den nordlige del af havnen foreslås hævet terræn i hjørnet af havneområdet 
i stedet for en højvandsmur.

• Hævede kajkanter og højvandsmure vil udgøre en klar og tydelig barriere, 
som ses i landskabet. 

• Hævede kajkanter kræver pumper til at løfte regnvand væk.  
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Strategi D - Indre + ydre linje
• satse på en ydre sikring, men udskyde den så længe som muligt. Det giver 

mulighed for at tage stilling til sikringens udformning, højde og placering på 
et tidspunkt, hvor man ved mere om den faktiske havstigning og mønstre for 
stormflod. Det er her antaget, at den ydre sikring skal være anlagt i år 2070. 
Der er altså brug for andre løsninger i en periode på ca. 50 år. 

• På mellemlangt sigt arbejder man med højvandsmur langs inderhavnen. På 
Frederiksø, afhænger strategien af, hvilken linjeføring og udformning, man 
vælger for den ydre sikring.

• I den nordlige del af havnen kombineres højvandsmur med terrænhævning.

• I den sydlige del af havnen kan man arbejde med en forhøjet fast mole. Den 
konkrete beslutning afhænger dog af valget af ydre løsning.



DAPP - Multikriterieanalyse

Valgte kriterier

Klar bidragsfordeling mellem aktører

Sikre kulturarv

Rekreativt

Modulerbar

Æstetisk

Noget der virker 

Fortsat mulighed for havneerhverv

Fortsat færgedrift

Sikre havnemiljø

Projektgruppen tilføjede to kriterier:

Anlægsøkonomi

Anlæg i etaper

Politikernes kriterier



Den bedste strategi = 
ydre sikring 
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Fordele:
+ sikre kulturarv
+ rekreativ anvendelse 
+ kan forhøjes senere
+ Virker
+ fortsat mulighed for havneerhverv
+ Fortsat færgedrift
+ sikre havnemiljø
+ Etape ved Søndre Havn kan 
realiseres først

Ulemper
- Dyr anlægsøkonomi
- Stor etape 2 – den ene etape er 

meget omfattende og dyr
- Kan ikke forhøjes til meget mere 

end kote 3
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• I gang med processen – usikkerheder om den endelige løsning

• Klimatilpasning i 3-4 etaper

• Vinderforslagets samlede anlægsoverslag er ca. 500 mio. kr.  - stor 

usikkerhed om pris

• Ca. 140 matrikler bliver beskyttet i det samlede projekt 

• Første del bliver Søndre Havn (30-60 matrikler) – tidsplan usikker

• Ny forbindelse over Mudderhullet til glæde for alle

• Mange bevaringsværdige huse beskyttes til glæde for alle

Løsning i Svendborg



Borgerinddragelse

19. maj hos SIMAC – er afholdt

Borgermøde om klimatilpasning på den Blå 
Kant. Information om udfordringer, værdier og 
mulige løsninger. Overordnet information om 
bidragsfordeling. 

UGE 38 – Klimauge

Test på kajen og havnevandring.

Markering i byrum af historiske højvande.

Borgermøde 26. oktober 2022

Løsninger, etapeopdeling, pris, finansiering og 
konkrete modeller for bidragsfordeling
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Spørgsmål?



Mere information
www.fremtidenshavn.dk

anna.als@svendborg.dk / 3017 5761
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Tegning af Frits Ahlefeldt. FritsAhlefeldt.com

http://www.fremtidenshavn.dk/
mailto:Anna.als@svendborg.dk
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://fritsahlefeldt.com/&data=04|01|msh@realdania.dk|196fe3d722f14c90d17808d95e4936a1|12fbd55760ec4413821e1104324e76e6|0|0|637644490881875547|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=yUJ8hAC/bxGe%2BTdZQSD2v7sQWfZ4/DNKIOinO/HCxAw%3D&reserved=0

