
Dagsorden 
Møde i OmrådeForum 2020 
 

Tid: 19. februar december 2020, kl. 18.00-20.00 | Sted: Munkestræde | Mad: Ja |  

 

Deltagere 
Politikerrepræsentanter 

Flemming Madsen, formand for OF [A] 

Palle Fischer [C] 

Niels Christian Nielsen [A] 

Jens Munk, politiker [Løsg.] 

 

Grundejere og borgerrepræsentanter 

Dorte Hoff Erichsen  

Mette Drøhse 
Johnni Balslev  
Jens Engstrøm 

 
Interessentrepræsentanter  

Nils Valdersdorf Jensen, Svendborg Museum 
Lars Aagaard, restauratør  
 

 
Svendborg Kommune, administration 

Peter Mouritsen, chef for Center for Ejendomme, Teknik og Service 
Rikke Lindholst, programleder, Plan og Udvikling 
Helle Baker, projektleder for Liv i min By, udviklingskonsulent, Plan og Udvikling 

 

 

Gæster 

Michael Finke, landskabsarkitekt og indehaver af Land+ [rådgiver for omdannelsen af 

Frederiksgade, Klosterplads mv] Deltager i pkt. 5, Status for omdannelse af Frederiksgade, 

Klosterplads og Klosterstræde. Orientering 

Jens Myrup Thomsen, Kultur og Fritid. Deltager i pkt. 10, Præsentation af LIMB/Bevægelse. 

Projektkatalog 2020 

Nicolai Wøldike Schmith, Byg, Natur og Miljø. Deltager i pkt. 11, Præsentation af LIMB/ Grønt 

og Blåt. Handleplan 2020   

Malene Birkelund, Masterstuderende ved SDU. Observatør ifm. hovedopgave.  

Jytte Nøhr, do. 

  



1. Velkommen (18.00- 18.05) 

Velkomst og bordet rundt, kort 

 

2. Godkendelse af dagsorden (18.05 - 18.10) 

Godkendelse af dagsorden for møde i Områdeforum den 19. februar 2020 

 

3. Godkendelse af referat (18.10 - 18.15) 

Godkendelse af referat fra møde i Områdeforum den 4. december 2019 

 

4. Forslag fra Mette Drøhse og Johnni Balslev (18.15 - 18.25) 

v. forslagsstillere Mette Drøhse og Johnni Balslev  

Sagsfremstilling  

Mette Drøhse og Johnni Balslev fremsætter følgende, jfr. bilag. 

Bilag:   

 Bilag pkt. 4_A Borgerforslag Klosterplads og Frederiksgade Borgerrepræsentation 

 Bilag pkt. 4_B Spørgsmål om opgaver Klosterplads og Frederiksgade 

 Bilag pkt. 4_C Bilag 1 Klosterplads og Frederiksgågade 

 Bilag pkt. 4_D Bilag 2 Linjeføring vejsving Klosterplads uden svingbaner 6.2.20 

 Bilag pkt. 4_E Bilag 3 Fodgængerfelter i sving 

 Bilag pkt. 4_F Bilag 4 Google Maps Klosterplads 

 

5. Områdeforums rolle og opgaver i den afsluttende fase i 

anlægsopgaven for omdannelse af Frederiksgade, Klosterplads og 

Klosterstræde (18.25 - 18.35) 

Beslutningstema 
Beslutning om Områdeforums rolle og opgaver i den afsluttende fase i anlægsopgaven for omdannelse af 

Frederiksgade, Klosterplads og Klosterstræde. 

 
Styregruppen indstiller at: 
Områdeforums rolle og opgaver i den afsluttende fase i anlægsopgaven for omdannelse af Frederiksgade, 

Klosterplads og Klosterstræde godkendes. 



Sagsfremstilling 

Områdefornyelsesprojektet Liv i Min By gennemføres i perioden 2016-2020. Projektet nærmer sig således sin 

afslutning. Hvor de første år i projektperioden har været præget at projektudvikling og projektmodning har 

2020 fokus på færdiggørelse af projekter og på at få det samlede Liv i Min By projekt afrundet på bedste vis. 

Således har også projektet for omdannelse af Frederiksgade, Klosterplads og Klosterstræde gennemløbet 

forskellige faser. Fra indledende analyse- og visionsfaser, via trafikanalyser mv. til udarbejdelse af 

dispositionsforslaget, som fastlægger projektets hovedgreb.  

Totalrådgivning for opgaven blev udbudt ultimo 2019 med afsæt i dispositionsforslaget. Opgaven blev 

vundet af Land+ Landskabsarkitekter med NIRAS, som tilknyttet underrådgiver. 

Dermed er anlægsprojektet nu trådt ind i den afsluttende fase, hvor der arbejdes efter en yderst stram 

tidsplan, som skal sikre, at projektet står færdigt vinteren 2020-2021.  

Jfr. pkt. 6 / tidsplan arbejdes der lige nu på færdiggørelse af projektforslaget, hvor projektets detaljer 

fastlægges, som grundlag for projektering af projektet med efterfølgende udbud af anlægsentreprisen. 

Udbud af anlægsentreprisen forventes at ske ultimo maj, med licitation umiddelbart inden sommerferien, 

for derved at sikre opstart af anlægsarbejder primo august med forventet færdiggørelse vinteren 2020-2021.   

Idet anlægsprojektet således er sin afsluttende fase udgør Områdeforums rolle og opgaver i relation til 

færdiggørelse af projektet for omdannelse af Frederiksgade, Klosterplads og Klosterstræde i 2020, jfr. pkt. 6 

at: 

 Indstille status på projektforslaget til Teknik- og Erhvervsudvalget, mhp. godkendelse af 

projektforslaget på udvalgsmøde, april 2020. 

 Bidrage til igangsætning af et nyt projekt for kulturarvsformidling  

 Bidrage til at den overordnede og stramme tidsplan overholdes 

Kompetencefordeling for projektet for omdannelse af Frederiksgade, Klosterplads og Klosterstræde 

Aktivitet / aktør PL / 
administration 

Totalrådgiver Styregruppen 
for 
Fremtidens 
Havn + LIMB 

Områdeforum 
 

TEU/ØKO/Byråd Entreprenør 

       
Projektstyring og 
projektledelse 

X      

Rådgiverhåndtering X      
Projektforslag X X O I B  
Hovedprojekt X X O O B  

Udbud af anlægsopgaver X X O O B  

Anlæg X X O O O X 

Dialog med Banedanmark X O O O O  

Dialog med Fyns Politi X  O O O  

Afklaring af 
skybrudshåndtering 

X X O  O O 

Formidling af kulturarv X X O I B O 

Kommunikation X O O O O O 

Ledningsejerdialog X X O  O X 

 

Projektstyring og tilsyn: X 

Beslutter: B 

Indstiller: I 

Orienteres: O 



6. Status for omdannelsen af Frederiksgade, Klosterplads og 

Klosterstræde – Orientering (18.35 - 19.05) 

v. Helle Baker, projektleder for Liv i min By samt Michael Finke, landskabsarkitekt og 

indehaver af Land+ 

Beslutningstema 

Orientering om status på Liv i Min By projektet for omdannelse af Klosterplads, Frederiksgade og 

Klosterstræde. 

Styregruppen indstiller at: 

 At orienteringen tages til efterretning, 

 At rådgiver arbejdere videre med projektet, 

 At status på projektet behandles i Teknik- og Erhvervsudvalget den 5. marts 2020. 

Sagsfremstilling  

Totalrådgivning for omdannelse af Klosterplads, Frederiksgade og Klosterstræde er i gang og varetages af 

Land+ Landskabsarkitekter med NIRAS, som tilknyttet underrådgiver. Rådgiverteamet vandt 

totalrådgivningsopgaven, der blev udbudt i efteråret 2019 med afsæt i dispositionsforslaget for projektet. 

Dispositionsforslaget er udarbejdet af WERK Arkitekter. 

Land+ Landskabsarkitekter og NIRAS har i samarbejde med administrationen udpeget visse 

opmærksomhedspunkter, som fordrer en bearbejdning af dispositionsforslaget, som forudsætning for 

udarbejdelse af projektforslag og hovedprojekt. 

Disse opmærksomhedspunkter er blandt andet afledt af tilbagemeldinger fra Banedanmark om krydsning af 

baneområdet samt det forhold, at anlægsarbejder for S-svinget, grundet begrænset budget, ikke 

gennemføres, som del af denne entreprise. 

 

De trafikale forhold i Frederiksgade  

Banedanmark har i forbindelse med dispositionsforslaget udtrykt stort forbehold ved ensretning af 

Frederiksgade, grundet de sikkerhedsmæssige forhold ved krydsning af jernbanen.  

Som del af det igangværende arbejde med udarbejdelse af et projektforslag for omdannelsen af 

Frederiksgade og Klosterplads har der været en fornyet dialog med Banedanmark.   

Dialogen har koncentreret sig om at skabe en afklaring af mulighederne for ensrettet vs. dobbeltrettet trafik 

på tværs af baneoverskæringen. Drøftelserne har således taget afsæt i de to alternative løsningsmodeller: 

- Ensretning af Frederiksgade fra parkeringspladsen og ned til Havnepladsen, hvormed den 

dobbeltrettede trafik og baneovergangen beholdes, som den er i dag. 

 

- Ensretning af Frederiksgade i hele dens længde fra Klosterplads og ned til Havnepladsen 

Meldingen fra Banedanmark er klar. Ensretning af trafikken giver erfaringsmæssigt alt for stor risiko for 

påkørsel af vejtrafikanter i overkørsler i det bymæssige miljø. Generelt er risikoen høj for vejtrafikanter i 

overkørsel ved ensretning og kan dermed ikke godkendes af BDK.  

BDK oplyser endvidere, at erfaringer viser, at bilister kører over i den modsatte (ensrettede) vejbane trods 

forbudsskilte. Dette er erfaringerne fra både Aarhus og Horsens.  



Der arbejdes dermed med et projektforslag, hvor den vestlige delstrækning af Frederiksgade etableres med 

dobbeltrettet trafik, med mulighed for tilkørsel til P-arealet. Den resterende delstrækning af Frederiksgade 

ensrettes. 

Ved vurdering af de sikkerheds- og pladsmæssige forhold i området anbefaler rådgiverne at ensretning af 

Frederiksgade etableres fra øst mod vest (fra Toldbodgade mod Jessens Mole).  

Der arbejdes hen mod at Frederiksgade etableres således, at forholdene for fodgængere og cyklister 

tilgodeses, og at hastigheden for den ensrettede kørsel reduceres til 15-20 km/t. Endvidere arbejdes der hen 

mod, at tung trafik i Frederiksgade begrænses til varelevering i et begrænset tidsrum. 

Ovennævnte forhold er drøftet med Fyns Politi, der tilslutter sig, at der opretholdes dobbeltrettet trafik frem 

til p-plads bag stationsbygningen. Herfra ensrettes trafikken i retning mod Jessens Mole. Cykling tillades i 

begge retninger. 

På dette grundlag er det i samråd med politiet besluttet at afmærke Frederiksgade som gågade med kørsel 
tilladt. 
 
Angående fodgængerne vil krydsning af Toldbodgade fortsat ske via den nuværende fodgængerovergang. 

Fodgængernes krydsning af Frederiksgade fra nordside mod sydside søges tilgodeset i udformningen af 

Frederiksgades fremtidige udformning. 

 

Formidling af kulturarv 

I dispositionsforslaget formidles kulturarven (af det tidligere kloster) i stationsområdet gennem belægninger 

på pladsdannelsen, der markerer dele af klosterets grundplan. Formidling af kulturarven anbefales 

gentænkt, idet pladsdannelsen syd for stationsbygningen ikke kan etableres før S-svinget omlægges jfr. pkt. 

7 for det videre arbejde med formidling af kulturarven i området. 

 

Belægninger 

Rådgiverne anbefaler, at der sikres koordinerede og sammenhængende belægningsvalg mellem 

projektområdet og de tilstødende områder. Der er især behov for at skabe belægningsmæssig sammenhæng 

til Blå Kant projektet samt trappen i Munkestræde. 

 

Tidsplan 

Omdannelsen af Frederiksgade, Klosterplads og Klosterstræde søges færdiggjort vinteren 2020 -2021 med 

udbud af anlægsarbejderne inden sommerferien 2020. Klosterstræde og området ovenfor trappen på 

Klosterplads tænkes udbudt som optioner. 

Anlægsarbejderne forventes igangsat primo august 2020 i Klosterstræde, med anlægsstart i Frederiksgade 

og Klosterplads primo september. 

For at sikre fremkommelighed i området koordineres anlægsarbejderne for nærværende projekt med 

anlægsarbejderne for Blå Kant 1. etape. Endvidere koordineres anlæg med Vand & Affald, der har større 

anlægsopgaver i området, herunder etablering af et overløbsbygværk på pladsen nederst i Frederiksgade. 

Tidsplanen for projekt præsenteres på mødet. 

 

Kommunikation og orientering til borgerne 

Kommunikation omkring Liv i min By projektet foregår via hjemmesider samt SoMe. Det forventes at der 

tilknyttes en kommunikationsrådgiver til denne opgave. 



Orientering til borgere og erhvervsdrivende i området for omdannelse af Frederiksgade, Klosterplads og 

Klostertorv vil indledningsvist ske på et orienteringsmøde primo marts 2020.  

Den løbende orientering vil ske i en koordinering med Blå Kant projektet og Vand & Affald via nyhedsmails.  

 

7. Formidling af kulturarv (19.05 - 19.15) 

Beslutningstema 
Beslutning om igangsætning af nyt formidlingsprojekt for kulturarven ved stationsområdet. 
 
Styregruppen indstiller at: 
Et projekt for kulturarvsformidling af det tidligere kloster igangsættes 
 

Sagsfremstilling 

Ved omdannelsen af Frederiksgade og Klosterplads skal forslaget til kulturarvsformidling i stationsområdet 

gentænkes, idet pladsdannelsen syd for stationen først vil blive etableret i forbindelse med et muligt senere 

projekt for omlægning af S-svinget -  jfr. pkt. 4. 

Land+ Landskabsarkitekter har, i forbindelse med arbejdet med omdannelsesprojektet for området, vist 

forskellige eksempler på kulturarvsformidling, der kan bruges som inspiration. 

For at sikre at kulturarvsformidlings-projektet gennemføres inden for tidsrammen for Liv i Min By, er der 

behov for at igangsætte det videre arbejde med denne delopgave og at dette koordineres med projektet i 

øvrigt – ikke mindst hvad angår det kunstneriske helhedsgreb, materialevalg samt tidsplanen for de øvrige 

anlægsarbejder i området.  

Det anbefales således at Land+ i samarbejde med Svendborg Museum udarbejder et oplæg til 

kulturarvsformidling, som præsenteres på mødet i Områdeforum, maj 2020. Områdeforum kan evt. udpege 

en kunstner, der kan bidrage til opgaven.  

 

8. Bylivspuljen (19.15 - 19.25) 

Beslutningstema 
Orientering om status og beslutning om støtte til ansøgning i Bylivspulje 
 
Projektledelsen indstiller at: 

 Orientering om status tages til efterretning 

 Områdeforum træffer en beslutning om ansøgningen til projekt ”Sydfyn Symfoni” 

 

Sagsfremstilling 

I Liv i Min By udgør de resterende midler i Bylivspuljen 252.611 kr. Endvidere resterer der 237.964 kr. i den 
Grønne Bylivspulje. Med projektets snarlige afslutning ultimo 2020, iværksætter projektledelsen aktiviteter, 
der øger fokus på mulighederne for gennem ansøgninger til begge puljer, at få støtte til særlige aktiviteter, 
som ligger i tråd med Liv i Min By indsatsområdet om at synliggøre områdets potentialer – og derigennem at 
skabe LIV i MIN BY. 
 
Der er indkommet en enkelt ansøgning til den store bylivspulje på 45.000 kr.   



Områdeforum bedes tage stilling til, hvorvidt man vil støtte projektet. 

Projektets titel: Sydfyn Symfoni 

Projektidé: I løbet af en måned opbygger tre kunstnere midlertidige installationer (visuelle og auditive) i et 
tomt butikslokale i Svendborg midtby. Installationerne er inspirerede af samtaler med de forbipasserende. 
De sidste fire dage inviteres folk ind til at opleve samspillet af de forskellige installationer, en symfoni af alle 
de rum, der findes inde i Svendborgenserne.  
Herefter forsvinder det hele igen og butikslokalerne bliver efterladt som vi fandt dem. 
 
Formålet er at skabe kunst i bybilledet som er tilgængeligt og inkluderende. Dette gøres ved at have mødet 
med “modtageren” som anker i værket og gennem brug af en bevidst naivistisk æstetik, der inviterer til at 
lege med. 
 
Sydfyn Symfoni har til formål at igangsætte en kollektiv udveksling om “sted” som begreb - ikke bare det 
konkrete steds historie, nutid og fremtid, men også om de aftryk steder sætter i os, og som vi sætter på 
steder. 

Projektledelsens vurdering er, at projektet ligger indenfor kriterierne for formålet med Bylivspuljen – bl.a.  
ved at skabe mødesteder samt være nyskabende og inspirerende. 

Projektbeskrivelsen er uddybet i ansøgningen til projektet. 
 
Bilag:  

 Bilag pkt. 8_A Ansøgning Bylivspuljen_Sydfyn Symfoni_10-02-2020 

 Bilag pkt. 8_B budget_sydfyn_symfoni_-_ark1 

 Bilag pkt. 8_C cv_naja_schoenemann_2020 

 Bilag pkt. 8_D det_perfekte_menneske 
 

9. LIMB budget 2020. Orientering (19.25 - 19.35) 

v. Helle Baker, projektleder for Liv i min By 

Beslutningstema 
Orientering om status på hovedbudgettet Liv i Min By 
 
Projektledelsen indstiller at: 
At orienteringen tages til efterretning, 

Sagsfremstilling 

Områdefornyelsesprojektet Liv i Min By gennemføres i projektperioden 2016-2020. Projektet er således i sit 

afsluttende år. 

Administrationen har udarbejdet et hovedbudget for 2020, der indenfor LIMB’s overordnede struktur 

rammesætter budgetterne for de forestående projekter og aktiviteter i 2020.  

Hovedbudgettet for 2020 gennemgås på mødet. 

 



10. Præsentation af LIMB/ Bevægelse. Projektkatalog 2020 (19.35 - 19.45) 

v. Jens Myrup Thomsen, Kultur og Fritid, Svendborg Kommune  

Beslutningstema 
Beslutning om at gennemføre forskellige bevægelsesaktiviteter i løbet af 2020.  
 
Projektledelsen indstiller at: 
LIMB / Bevægelse_Projektkatalog 2020 vedtages. 
 
Sagsfremstilling   
Et foreløbigt projektkatalog for LIMB / Bevægelse blev forelagt Områdeforum på møde i december 2019. 
Projektkatalogen var udarbejdet af Kultur og Fritidsafdelingen i Svendborg Kommune, i samarbejde med 
SPULT. Parterne udgør de bærende kræfter i gennemførelsen af aktiviteterne, i samarbejde med forskellige 
foreninger og organisationer 
 
På møde i Områdeforum i december 2020 blev projektkataloget godkendt med bemærkning om behovet for 
en yderligere bearbejdning og tidsmæssig spredning af de foreslåede aktiviteter samt uddybning af 
tilhørende budgetter. 
 
LIMB / Bevægelse_ Projektkatalog 2020 er efterfølgende bearbejdet i et forpligtende samarbejde med en 
brev vifte aktører. Kataloget omfatter følgende fem aktiviteter: 
 
Aktivitet 1:  Svendborg Danser 
Projektidé: Sydfynske danseforeninger samles om at præsentere og synliggøre dansetilbud for børn, unge og 
voksne på Sydfyn. Konkret etableres dansegulv på Lilletorv/Møllergade, hvor der under SPULT festivalen dels 
arrangeres danseworkshops og opvisninger og dels fortælles om de tilbud der findes for danseglade 
sydfynboer. Ydermere inviterer lokale danseforeninger gæsteforeninger fra andre steder i landet med til 
deltagelse, hvormed Svendborgs samlede idræts- og kulturmangfoldighed vises frem under SPULT festivalen. 
 
Aktivitet 2: Tumble Run 2.0 
Projektidé: En spring/motorikbane gennem byen, der viser gymnastikken frem på en ny måde. Idéen er, at 
alle skal kunne prøve banen, som etableres med udfordringer for alle aldre. Samtidig er tanken, at der er 
deltagere på et højt niveau, der kan vise, hvordan gymnastik på højt niveau ser ud. 
 
Aktivitet 3: Workshops i byen 
Med en idé om at skabe aktivitet og få vist sydfynboer, hvad byens rum kan ift. bevægelse afholdes 6 
workshops fordelt fra marts til oktober med forskellige træningsformer. Workshoptanken er inspireret af 
flere østlige landes måde at bruge byens rum på. Aktiviteten kan være alt fra Thai Chi og Yoga til boldspil på 
aftegnede områder i byen eller forskellige former for outdoor træning. 
 
Aktivitet 4: Svendborg By Night-run  
Et motionsløb der har start og mål i zonen for Liv i min by. Motionsløbet afvikles med start kl.23:55 og 
foregår således hen over midnat. Ideen er at bruge byen til bevægelse på et tidspunkt, hvor der normalt ikke 
er aktivitet. Løbet kombinerer både kultur-, idræts- og erhvervslivet og sigter på deltagelse af en meget bred 
målgruppe. 
 
Aktivitet 5: Urban Surfing Svendborg 
Projektet går ud på at etablere en glidebane ned af en af vejene i området for Liv i Min By. Konceptet har i 
mange år været praktiseret på efterskoler som sommeraktivitet, men også større events i San Francisco har 



brugt konceptet. Kort sagt etableres der en glidebane med airtracks/glidebaner et vilkårligt sted, sikkerhed 
sættes op og diverse konkurrencer om hurtigste tid, vildeste ride, bedste udklædning eller andet afholdes.  
 
Den fem projekter er uddybet i projektkataloget, der præsenteres for Områdeforum af Jens Myrup 
Thomsen, Kultur og Fritid.  
 
Bilag:  LIMB / Bevægelse_ Projektkatalog 2020. Rev. februar 2020. 
 

11. Præsentation af LIMB/ Grønt og Blåt. Handleplan 2020 (19.45- 19.55) 

v. Nicolai Wøldike Schmith, Natur og Miljø, Svendborg Kommune 

Beslutningstema 
Beslutning om at gennemføre forskellige projekter i løbet af 2020.  
 
Projektledelsen indstiller at: 
LIMB / Blåt og Grønt_Handleplan 2020 vedtages. 
 
Sagsfremstilling 
Under LIMB temaet ”Grønt og Blåt” er der udarbejdet en handleplan for 2020, der beskriver de afsluttende 
blå/grønne aktiviteter i LIMB regi til udførelse i løbet af 2020. 
Handlingsplanen er udarbejdet af Grønt og Blåt gruppen med koordinator Charlotte Franke. Gruppen er 

sammensat af frivillige, samt Nicolai Wøldike Schmith fra Byg, Natur og Miljø og Dicte Frost fra Plan og 

Udvikling.  

Aktiviteterne tænkes så vidt muligt fortsat at have en borgerinddragende karakter og omfatter færdiggørelse 

af tidligere aktiviteter / projekter med eksempelvis begrønning af Møllergade. Endvidere har arbejdsgruppen 

fokus på at forankre Grønt og Blåt projekterne i Svendborg. Dette gøres ved gennemgang af tidligere 

projekter, med sigte på udpegning af renoverings- og driftsopgaver, der skal sikre projekterne fremadrettet. 

Handleplanen fremgår af vedhæftede bilag. 
 
Bilag:  LIMB / Grønt og Blåt_Handleplan 2020 
 

12. Eventuelt (19.55 - 20.00) 
 


