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Sommeren er over os! Godt og vel endda.
Langelandsfestivalen er vel overstået og skoleferien slutter
om kort tid.
Og med sommeren kommer også det 1. nyhedsbrev, der
fortæller nyt om den igangværende analyse af Rudkøbing
Havn.
I dette 1. nyhedsbrev sættes der fokus på en introduktion
til projektet, der udføres som et samarbejde mellem
Center for Landdistriktsforskning (CFL), Institut for Miljø- og
Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet, Campus Esbjerg og
Langeland Kommune.
Assisterende professor Pia Heike Johansen er projektleder
ved SDU.
Tlf. 65 50 42 24 / 28 93 86 14
piaj@sam.sdu.dk.
Arkitekt Helle Baker Norden er projektleder ved Langeland
Kommune.
Tlf. 63 51 62 19 / 51 16 92 65
heba@langelandkommune.dk
Vinderne af EUROPAN 10 arkitektkonkurrencen for
Rudkøbing Havn, ” RUMFANG arkitektur og landskab I/S”
v. arkitekterne Mari-Liis Männik og Johanne Heesche, er også
tilknyttet projektet.
Analyseprojektet udarbejdes i perioden 1. juni – 31. okt. 2010.
Fonden Realdania støtter projektet med 750.000 kr.
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Baggrund for havneanalysen

Havneanalysen og ”Connecting Pinpricks”

Den nye motorvej fra Odense til Svendborg betyder, at
der er et skærpet udviklingspres på området omkring
Rudkøbing. Rudkøbing vurderes at være det primære
bosætningsområde for pendlere med arbejde på Fyn eller
længere væk.

Med henblik på øget bosætning er analyseprojektets
overordnede mål at sætte fokus på en stedsspeciﬁk og
bæredygtig udvikling af Rudkøbing Havn - øens gamle
købstadshavn - som social, kulturel og økonomisk ressource.
Projektet skal analysere og dokumentere nye synergier
og handlingsmuligheder og således danne basis for
beslutninger om kommende konkrete handlinger, projekter
og initiativer.

Rudkøbing Havn er – med sin meget synlige og markante
placering umiddelbart syd for broen til Langeland – øens
”entré”. Historisk set var havnen forudsætningen for
byens og øens kontakt til omverdenen. De oprindelige
havnefunktioner har gennem tiden ændret sig
væsentligt, og der er i dag et stort udviklingspres på
området. Fremtidens Rudkøbing Havn er således en stor
udviklingsmæssig udfordring. Havnen – samt områderne i
tilknytning hertil – udgør en stor arealmæssig reserve for
byen og er på samme tid en væsentlig social, økonomisk og
kulturel ressource.

I januar 2010 blev vinderforslaget for den internationale
arkitektkonkurrence EUROPAN 10 offentliggjort.
Vinderforslaget ”Connecting Pinpricks” udgør en ny
masterplan for det samlede havneområde. Masterplanen
kan også betragtes som en overordnet udviklingsplan for
havneområdet.
Vinderforslaget tager udgangspunkt i princippet ”Urban
Akupunktur”, hvor implementeringen af masterplanen vil ske
gradvist efter en nærmere prioritering af indsatsområder /
nålestik.

Rudkøbing Havn er også meget værdifuld som en vigtig
del af Langelands kulturarv. Den fremadrettede udvikling
forudsættes dermed at rumme en synliggørelse og
forankring af Rudkøbings historisk betingede kystnære
placering.

Nærværende analyseprojekt følger op på vinderforslaget.
Analysen vil således bidrage til at kvaliﬁcere og konkretisere
resultaterne af den internationale arkitektkonkurrence for
Rudkøbing Havn.

Visionen for havneområdet i Rudkøbing er således, at
området også i fremtiden fremstår som et havnemiljø, hvor
havnerelaterede aktiviteter går i dialog med andre og nye
funktioner, således at området bliver til en integreret og
levende bydel, der bidrager til en positiv udvikling for hele
øen.
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Analyseprojektet
Projektet omfatter udarbejdelsen af en analyse, hvori de
kommende satsningsområder for udvikling af Rudkøbing
Havn indgår. Der afdækkes dermed problemstillinger, som
er relevante for både nuværende og potentielle borgere,
beslutningstagere – såvel lokalt, regionalt og nationalt,
embedsmænd, organisationer, virksomheder, potentielle
investorer, forskere m.m.
Projektet tager afsæt i:
•
Den ny motorvejsforbindelse mellem Odense og
Svendborg
•

Ønsket om øget bosætning på Langeland

•

Et stigende udviklingspres på Rudkøbing by og havn

Langeland Kommune er på en række områder allerede
godt i gang med at træffe de nødvendige beslutninger for
fremtiden. Optimal udnyttelse af mulighederne forudsætter
imidlertid dokumentation og afklaring af yderligere en række
forhold. Havneanalysen skal bidrage til at belyse disse.
CFL’s undersøgelse består af to dele.
- Del I, som fokuserer på potentialerne for Langeland efter
åbning af motorvejen mellem Odense og Svendborg.
- Del II, som fokuserer på igangsætning og realisering af det
vindende arkitektforslag ”Connecting Pinpricks”.
Undersøgelsens Del I varetages af Peter Sandholdt Jensen
(CFL), mens Del II varetages af Pia Heike Johansen (CFL).
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Del I

Del II

Betydningen af motorvejsforbindelsen mellem
Odense og Svendborg for Langeland

Rudkøbing Havn i nutiden og fremtiden.
Operationalisering af det vindende arkitektforslag:
”Connecting Pinpricks”

Analysen skal afdække de bosætnings- og
pendlingsmæssige konsekvenser af Odense –Svendborg
motorvejen for Langeland Kommune.

Et centralt element i analysen er at afdække økonomiske,
sociale og kulturelle ressourcer i forhold til de enkelte
“Connecting Pinpricks”.

Elementer i Del I
Del I omfatter følgende elementer til belysning af
motorvejens konsekvenser for Langeland.
•

Belysning af hidtidig udvikling for Langeland i forhold til
bosætning og beskæftigelse, samt i det omfang det er
muligt, virksomhedsetableringer.

•

Gennemgang af dansk og international litteratur med
henblik på at vurdere motorvejens potentiale for
Langeland i fremtiden.

•

Vurdering af potentialet for øget bosætning på
Langeland som følge af øget pendling.

•

Med ressourcer henvises primært til konkrete aktører og
deres netværk. I forhold til de kulturhistoriske potentialer
trækkes på resultater fra undersøgelsen omkring de 5
havne, ”Det sydfynske Øhav og den maritime kulturarv i en
oplevelsesøkonomisk politik”.
Fokus i undersøgelsen er en afdækning af muligheder og
strategier for operationalisering af projektforslaget inden for
en overskuelig årrække. Udgangspunktet er på organisering
af lokale aktører inden for fritids-, kunst- og kulturmiljøet
samt inden for turisme- , service og erhvervslivet.

Elementer i Del II
•

Afdækning af erfaringer med øget bosætning som
konsekvens af større arkitektoniske indsatser og
markedsføring heraf. Analysen sker ved litteraturstudie
af konkrete erfaringer – DK og internationalt.

•

Afdækning af lokalt, regionalt, nationalt og
internationalt grundlag for en udbygning af
havnerelaterede kultur-, kunst-, fritids- og
erhvervsaktiviteter.

Sammenligneligt studie af et motorvejsprojekt af
lignende karakter ift. udvikling af et udkantsområde.

Metode: 1. Afdækning af lokale ressource-aktører
inden for henholdsvis erhverv, turisme, kunst, kulturog musikliv, fritidsliv (via borgermøde, personlige
interviews med centrale aktører, etablering af
fokusgrupper inden for erhverv, turisme, kunst/kultur,
fritidsliv)

Analyseresultat

Metode 2. Afdækning af eksterne netværk, samt
udvælgelse af relevante eksterne samarbejdspartnere
inden for erhverv, turisme, kunst, kultur- og musikliv,
fritidsliv (via fokusgrupper).

En samlet rapport, der omhandler Del I (potentialer ved
ny motorvej) og Del II (handlingsplan for Rudkøbing Havn)
præsenteres i december 2010.
•

Udvikling af forretnings-, handlings- og tidsplan for
gennemførelsen af de enkelte pinpricks.
Metode: Etablering af arbejdsgrupper på tværs af
fokusgrupper med afvikling af 3 seminarer for alle
arbejdsgrupper. Individuelle møder med relevante
partnerskaber afholdes ad hoc.
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Følgegruppe
I skrivende stund består følgegruppen af:

I forbindelse med udarbejdelse af analysen er der oprettet
en projektorganisation – med en styregruppe og en
projektgruppe som tovholdere på projektet.

•

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland, v/Anne Mette
Wandsøe, Turist- og Erhvervschef

Vinderne af EUROPAN 10 arkitektkonkurrencen bidrager som
en referencegruppe.

•

Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø, v/Michael Martin
Jensen og Nikolaj Nilou

•

Der er desuden oprettet en følgegruppe af lokale borgere,
der deltager i analysearbejdet. Følgegruppen er bredt
sammensat med repræsentanter for byens kultur, fritids- og
erhvervsliv.

museumsdirektør
•

•

•

•

Rudkøbing Havnesmedie ApS, v/Torben Hansen

•

Vej, Park og Havn, Langeland Kommune, v/Poul Petersen,
driftsleder

Anne-Lene Haveløkke, udviklingsdirektør, Langeland Kommune
(formand for styregruppen)

•

Sejlskibs- og Pakhusforeningen, v/Per Krogsmose

Flemming Just, institutleder, Center for Landdistriktsforskning

•

Rudkøbing-Strynå Bådlaug, v/Jean Hansen

(CLF), Institut for miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU, Campus

•

Rudkøbing Roklub, v/Arne Egelund

Esbjerg

•

Rudkøbing Sejlklub v/Keld Pedersen

Karen Skov, projektleder, Fonden Realdania

•

Hans Kjær, billedkunstner

•

Vagn Lundbye, forfatter

•

DH Langeland v/ Jesper Holm Overgaard

•

Langelands Efterskole v/ Iver Iversen

•

Langeland Musikskole v/ Carl Hansen, musikskoleleder

•

Langeland Kommunale Ungdomsskole v/ Peter Nyholm

Projektgruppe
•

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted, v/Bent Hartvig
Nielsen,

Administrativ styregruppe
•

Øhavsmuseet, v/ Helle Ravn, museumsinspektør og Peter Thor,

Helle Baker Norden, Infrastruktur og Udviklingsafdelingen,
Langeland Kommune. Projektleder

•

Johannes Hansen, Socialafdelingen, Langeland Kommune

•

Pia Heike Johansen, CFL, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi,

•

Kajak Langeland v/ Lene Sarup

SDU, Campus Esbjerg. Projektleder

•

Sportsﬁskeren Langeland v/ Leif Sørensen og Niels Hansen

•

Torben Sveistrup, advokat

•

Langelands Elforsyning v/ Kim Hansen, direktør

•

Kaj Kromann

•

Susanne Bundgaard Møller, advokat

Referencegruppe
•

”RUMFANG arkitektur og landskab I/S”
v. arkitekterne Mari-Liis Männik og Johanne Heesche

OBS: Nye ildsjæle er naturligvis MEGET velkomne til at indgå
i Følgegruppen!
Tilmelding til Følgegruppen kan ske ved henvendelse til:
Helle Baker Norden, Langeland Kommune
Tlf. 63 51 62 19 / 51 16 92 65
heba@langelandkommune.dk
eller
Pia Heike Johansen, SDU
Tlf. 65 50 42 24 / 28 93 86 14
piaj@sam.sdu.dk.
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Fokusgrupper

Vigtige datoer!

Den 16. juni 2010 var der opstartsmøde i følgegruppen.
Der var stort fremmøde i Rådhussalen på Langeland
Rådhus og mødet var præget af en stor grad af idérigdom
og begejstring med masser af idéer til hvordan vi kommer
videre med masterplanen for Rudkøbing Havn. 9 forskellige
delprojekter / nålestik blev udpeget som de indsatsområder,
der skal bearbejdes yderligere – og derefter prioriteres.

Borgermøde om havneanalysen
Følgegruppen har været sommerferieramte! Og alle har
forhåbentligt nydt det…
Men dermed er der ændret på et par mødedatoer.
Bemærk derfor at:

Arbejdet med at konkretisere og bearbejde disse
delprojekter vil foregå i 9 fokusgrupper. Hver fokusgruppe vil
få til opgave at beskrive projektets indhold mere detaljeret
samt udarbejde forslag til hvorledes man realiserer de
enkelte projekter. Følgegruppens medlemmer indgår også i
arbejdet i fokusgrupperne.

Borgermødet i Bio Langeland, Rudkøbing
afholdes
mandag den 6. september kl. 19.00 – 21.00

Følgegruppen er selvsagt inviterede – og det er meget
vigtigt at gruppen deltager!

De 9 delprojekter / nålestik, der er udpeget er:

Borgermødet er naturligvis åbent for alle og vil blive
annonceret i Ugeavisen Ø-Boen.

•

Havnepladsen – koblingen by-havn

•

Kornsiloen

•

Fiskerskure + det maritime miljø

•

Rudkøbing Skole

•

Værkstedsboliger

•

Ørstedspavillon + udendørs arena

•

Badeanlæg +sportsforbindelsen

•

Tema: Tilbagevendende maritime aktiviteter

•

Maritimt center

Der vil også blive sendt særskilte indbydelser ud til
følgegruppens netværk. Hermed en lille reminder til
følgegruppen om at sende navne + kontaktinformationer
(til Pia Heike Johansen) vedr. jeres respektive netværk.
Altså dem I kender, der kunne have interesse i at deltage i
arbejdet med de 9 nålestik.
På borgermødet introduceres de 9 delprojekter / nålestik
– og ved mødets afslutning er der mulighed for at tilmelde
sig de forskellige arbejdsgrupper (fokusgrupper) der skal
konkretisere de enkelte delprojekter.

Ambassadørmøde + workshops
Følgegruppen og projektgruppen holder som tidligere nævnt
et forberedende ’Ambassadørmøde’ nogle dage forud for
borgermødet. Pia Heike Johansen indkalder til dette møde.
Som bekendt vil fokusgrupperne mødes til i alt 3 workshops,
hvor de 9 delprojekter vil blive konkretiseret.
De 3 workshops vil blive afholdt efter borgermødet – m.a.o.
i september og oktober. Mødedatoerne for de 3 workshops
vil blive meldt ud snarest muligt.

Helle Baker Norden
Rudkøbing d. 3. 8.2010
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