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Velkommen. Ved formanden 

Beslutningspunkter 

1. Bevægelse. Jens Myrup Thomsen fra Kultur og Fritidsafdelingen er tilknyttet Liv i min By ifm. 
bevægelsestemaet og vil præsentere et oplæg på mødet der udpeger retningen for temaet. 
 
Der lægges op til et forløb der med afsæt i større og mindre events skal inddrage og inspirere børn og 
unge til at bruge byens rum. Forløbet vil indebære inddragelse af både skoler, ungdomsskole, klubber 
og gadeidrætsaktører (organiseret/selvorganiseret). Målet er at gøre de unge/ i stand til selv at sætte 
aktiviteter i gang – og holde sig i gang. Konkret arbejdes på at lave en større event i foråret der bruger 
Havnetrappen.  

 
Projektledelsen indstiller:  

 At der som udgangspunkt arbejdes videre på et program hvor der er fokus på tydelige events 
med inddragelse og aktivering af lokale aktører. 

 At ovenstående – sammen med præsentationen ‐ danner retningen for et program der lægges 
frem til endelig beslutning senest på næste møde i OmrådeForum. 

 

   



2. Klosterplads og Frederiksgade.  

a. Trafikløsninger. Vi har fået de rådgivende trafikplanlæggere MOE til at efterprøve 4 scenarier, 

A – B – C – D, i en trafikmodel. Modellen er dels fremskrevet med den øgede mængde trafik 

der forventes generelt og den trafik som nye byggerier langs Jessen Mole og et nyt SIMAC 

forventeligt kaster af sig. Desuden er hele området ved Jessens Mole og Klosterplads 

nedskrevet til 40 km i timen, modsat 50 km i timen i dag. Fremskrivningen kaldes for Basis 

2020. Se bilag ’Scenarier på kort’ for en mere overskuelig gennemgang af scenarierne. 

Herunder er der et kort rids og konklusionen fra MOE’s rapport. 

 

A: Adgang til Frederiksgade fra klosterplads/Jernbanegade kan kun ske via højresving når man 

kommer kørende fra Jernbanegade 

B/C: Frederiksgade er spærret ved Klosterplads 

D: Klosterplads er spærret ved Brogade, Hulgade og Frederiksgade. Se bilaget Diagrammer 

Konklusion fra rapport. Se bilaget Rapport:  
‐ 
Resultaterne af beregningerne viser, at der er tale om indre omfordelinger på vejnettet 
omkring havneområdet i løsningsforslagene, hvor der arbejdes med ensretninger og lukninger 
af Frederiksgade ved Klosterplads.  
 
Derimod vil en egentlig lukning for biler på Klosterplads mellem Hulgade og Brogade give en 
markant omfordeling af trafikken i det centrale Svendborg. Lukningen af Klosterplads betyder 
at i størrelsesordenen 7‐8.000 køretøjer skal ændre rutevalg eller finde nye mål.  
 
På vejforløbet Jessens Mole – Havnepladsen – Brogade – Kullinggade beregnes en stigning i 
trafikken på mere end 3.000 køretøjer i døgnet. På Valdemarsgade beregnes en stigning på 
2.500 køretøjer. På Dronningemaen beregnes trafikken at stige med i størrelsesordenen 1.500 
køretøjer. 
‐ 

Alle scenarier fjerner trafik fra både Klosterplads og Frederiksgade og flytter den over på 

Jessens Mole, Kullinggade, Valdemarsgade og Dronningemaen. Fra scenarie A til B/C flyttes 

der en væsentlig del af trafikken. Og igen fra B/C til D 

 

Scenarie D har så gennemgribende indvirkning på trafikken i byen og især Jessens Mole, at 

det ikke kan anbefales. I en fremtid hvor afspærring af klosterplads kombineres med p‐huse, 

shuttle‐bus og omlægning af andre byrum, er det en vision der arbejder mod en egentlig bilfri 

bymidte, hvilket ligger udover områdefornyelsens formål 

 

B/C og flytter op mod 700 biler mere ned på Jessens Mole; hvilket umiddelbart virker 

uhensigtsmæssigt ift. den vision der er for den fremtidige anvendelse af havnens rum.  

 

Projektledelsen Indstiller: 

 At der arbejdes videre med scenarie A.    

Bilag: Trafikrapport + Diagrammer  

 

   



b. Afgrænsning af projektområde. 

 

Anlægsudgifter. Efter en nærmer gennemgang af anlægsudgifterne viser det sig at vi skal helt 

op at finde ca. 11 mio. kr. til realisering af Klosterplads og 1. 5 mio. kr. til realisering af 

Frederiksgade – udover de midler vi allerede har via programmet. 

For Frederiksgade vurderes anlægsomkostningerne at ligge på ca. 3.100 kr. pr. m2 og for 

Klosterplads på ca. 3.500 kr. pr. m2. Begge priser indeholder 15% til rådgiver og 15% til 

uforudsete udgifter.  

Desuden er der ved Klosterplads lagt yderligere knap 1.4 mio. kr. til ift. ønsket om at etablere 

en bred trappe fra Terrassen til Klosterplads og 2 mio. kr. til arkæologiske udgravninger. 

Sted  Anlægsudgift, kr. Budget fra program, kr.  Mangler kr. 

Klosterplads fra program  16.798.434 5.836.698  ‐10.961.736

Frederiksgade fra program  6.707.064 5.250.000  ‐1.457.064

I alt   23.505.498 11.086.698  ‐12.418.800

 

To områder mere. Udover Klosterplads og Frederiksgade, som er udpegede i programmet, er 

der to tilstødende områder som det vil være oplagt at tage med i projektet; Klosterstræde og 

den lille del af Jernbanegade der er mellem Klosterplads og Brogade.  

Klosterstræde er oplagt at tage med idet strædet forbinder Møllergade med 

Klosterstræde/Frederiksgade og der dermed vil være sammenhæng fra Kaj til gågade. Dette 

kan vise sig vigtigt ift. fondsandsøgninger på to måder: 

 Gehl Arkitekters Byrumsstrategi for overgangszonen fra 2010, udpeger hele 

strækningen fra Møllergade til Jessens Mole. Ligesom fx Havnetrappen og 

Havnegade. 

 Vand og Affald’s udpegning af skybrudsveje medtager hele strækningen mellem 

Møllergade og Jessens Mole 

Udvidelsen med Jernbanegade er i højere grad af praktisk, pragmatisk karakter, da der 

mellem Klosterplads og chaussestens‐overgangen ved Brogade vil være en lille stump gl. vej 

tilovers når den nye plads er anlagt. 

Sted  Anlægsudgift, kr.  Budget fra program  Mangler kr. 

Jernbanegade 
til Brogade  1.227.660  0  1.227.660

Klosterstræde  733.488  0  733.488

I alt  1.961.148 0 ‐1.961.148

 

Med de to yderligere områder i projektet vil der sammenlagt mangle 14.379.948 kr. ifm. 

med anlæg af projektet. Se Kortbilag 1 hvor der også er en samlet opstilling af økonomi. 

 



Hvilke byrum er vigtigst? Vi stoler selvfølgelig på at vi får hentet finansieringen hjem i samarbejde med 

Fremtidens Havn. Ikke desto mindre vil vi gerne diskutere et scenarie hvor det ikke lykkes at få nogen 

midler i kassen – hvad er så vigtigst? Ud fra en vurdering af sammenhængene i byen vil vi gerne pege på 

følgende områder som kan rummes indenfor det beløb der allerede er afsat i programmet: 

 Frederiksgade ‐ set i sammenhæng med etape 1 af Den blå Kant  

 Etablering af trappeanlæg ved Terrassen/Klosterplads og ny belægning på Terrassen – set i 

sammenhæng med Munkestrædes nye belægning og den oplagte arkitektoniske og funktionelle 

værdi som trappen vil få på pladsen. 

 Klosterstræde – set i sammenhæng med næste etape af Den Grønne Tråd‐belægningen på 

Møllergade som udvides forbi Klosterstræde  

Det efterlader selve kørebanen på Klosterplads og området mellem Sydbank, jernbanen og stationen, der 

efterfølgende vil kunne projekteres som en selvstændig etape. Klosterstræde er ikke en del af programmet 

i dag og vil altså være en omprioritering ift. den eksisterende afgrænsning Se Kortbilag 2.  

Projektledelsen Indstiller: 

 At Klosterstræde og den del af Jernbanegade der ligger mellem Brogade og Klosterplads tages med 

i projektet ift.: 

o Skitseprojektet 

o Fondsansøgninger 

 Findes der finansiering til hele projektet tages områderne efterfølgende også med i 

projekterings‐ og anlægsprocessen. Se kortbilag 2.  

 Såfremt der ikke findes finansiering til hele projektet prioriteres områderne i nævnte rækkefølge 

under Hvilke byrum er vigtigst? Se Kortbilag 3.   

Bilag: Kortbilag 1 + Kortbilag 2 + Kortbilag 3 

 

 

 

   



Workshop 

3. Opsamling på studietur. Hvad var godt og hvad var skidt ‐ og hvorfor? Som afsæt for en drøftelse af 

byrumskvalitet bruges de tilbagemeldingerne i har givet i evalueringsskemaerne fra studieturen. 

Orienteringspunkter 

4. Bylivspuljen til aktiviteter, 45.000 kr. Inden sommerferien valgte OmrådeForum (OF) at 

imødekomme en ansøgning fra Betina Birkkjær ift. projektet byVANDring. Projektet er en 

vandreforestilling der vha. af byens rum formidler Svendborg historie. Forestillingen løber af stablen i 

løbet af september og Betina kommer og fortæller om ideerne bag. 

 

5. Den grønne bylivspulje.  

a. Inden sommerferien valgte OF at imødekomme en ansøgning fra FRIG (Foreningen Ribers 

Gård) ift. at bygge en grøn platform/siddearrangement. Projektet er gennemført. 

b. I Hulgade er den trekantede mini‐plads blevet færdiggjort.   

 

6. Bygningsfornyelsen i Liv i min By. Den 1. september lukkede bygningsfornyelsen under Liv i min By. 

Der vil blive lavet en kort status.  

 

7. Munkestræde nomineret til Svendborg Kommunes Arkitekturpris  

 





Om trafikmodellen
Trafikmodellen er anvendt til vurdering af de trafikale konsekvenser af udbygning i havneområdet og 
bymidten. Trafikmodellen er tidligere anvendt ved en række vej- og trafikprojekter i Svendborg Kom-
mune og bliver løbende justeret så den afspejler de nuværende vej- og trafikforhold. Modellen dækker 
hele kommunen ligesom data i form af boliger og arbejdspladser er opdateret med nye tal fra BBR og 
CVR registeret. 


I forbindelse med udregningerne af scenarierne er modellen fremskrevet så den indeholder den øgede 
mængde trafik der forventes i 2020. Derudover er trafik fra udbygningerne langs Jessens Mole og et 
nyt SIMAC lagt oveni.


Tallene på kortene repræsenterer ADT, som står for årsdøgnstrafik;  dvs det gennemsnitlige antal 
biler der passerer over ét døgn. Ved Jessens Mole er der senest i 2016 målt 2.729 ADT. I vores frem-
skrivning  - uden nogen af scenarierne A-D, men med udbygning af Jessen Mole og SIMAC er ADT på 
samme sted 4.800 ADT.


Stregernes tykkelse afspejler tallene og indikerer på en grafisk facon hvor meget trafik der er tale om. 
Når stregerne er grønne er der tale om en reduktion af antallet af biler. Se fx scenarie D hvor reduk-
tionen på Klosterplads er tydelig ligesom forøgelsen af trafik på Jessens Mole også er tydelig. 


På de efterfølgende sider er der kun vedlagt det kort der viser forskellen ift Basis 2020 som er 
herunder.
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Løsning A - Frederiksgade er 
ensrettet og der kan kun 
køres ind på gaden når man 
kommer via Jernbanegade.


Kommer ud på Jessens Mole 
via den sydlige tilslutning.


Scenarie A:  
Trafikflowet langs Klosterp-
lads er uændret. 


Man kan komme til Frederiks-
gade via et højresving fra 
Jernbanegade – men ikke via 
venstresving fra Klosterplads. 


Man kan ikke komme til Klos-
terplads/Jernbanegade fra 
Frederiksgade.
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Løsning B - Frederiksgade er 
lukket ved  Klosterplads og 
der kan kun køres ind på 
gaden via den nordligste 
tilslutning på Jessens Mole


Der kan kun køres ud ved 
den sydlige tilslutning på 
Jessens Mole


Scenarie B:  
Trafikflowet langs Klosterp-
lads er uændret. 


Frederiksgade er spærret ved 
Klosterplads/Jernbanegade og 
er kun tilgængelig fra Jessens 
Mole, som i dag.
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Løsning C - Frederiksgade er 
lukket ved  Klosterplads og 
der kan kun køres ind på 
gaden via p-pladsen der er 
forbundet med p-pladsen 
ved stationen.


Der kan kun køres ud ved 
den sydlige tilslutning på 
Jessens Mole


Scenarie C:  
Trafikflowet langs Klosterplads er 
uændret. 


Frederiksgade er spærret ved 
Klosterplads/Jernbanegade og er 
ensrettet, så man kun kan køre ud 
på Jessens Mole som i dag; men kun 
komme ind på Frederiksgade via 
P-pladsen der ligger langs jernbane-
sporet. 


Man kan kun komme til p-pladsen 
via DSB’s p-plads, der er forbundet 
til Jessen Mole ved Fremtidsfabrik-
ken.
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Løsning D - Klosterplads er lukket ved Hulgade og Brog-
ade. Der kan kun køre beboere, varer og cykler igen-
nem - ikke busser.


Der kan kun køres ind på Frederiksgade via p-pladsen 
der er forbundet med p-pladsen ved stationen. 


Der kan kun køres fra Frederiksgade
via Jessens Mole .


Scenarie D:  
Klosterplads spærres for trafik ved Hul-
gade, Brogade og Frederiksgade. 


Frederiksgade er spærret ved Kloster-
plads/Jernbanegade og er ensrettet, så 
man kun kan køre ud på Jessens Mole 
som i dag, men kun komme ind på 
Frederiksgade via P-pladsen der ligger 
langs jernbanesporet. 


Man kan kun komme til p-pladsen via 
DSB’s p-plads, der er forbundet til Jes-
sen Mole ved Fremtidsfabrikken.








© SDFE


DEN GRØNNE TRÅD UDVID.


 MUNKESTRÆDE


DEN BLÅ KANT


KORTBILAG 2








© SDFE


DEN BLÅ KANT


 MUNKESTRÆDE


DEN GRØNNE TRÅD UDVID.


KORTBILAG 3








50m


Ingen


Rød markering: Fra områdefornyelsesprogram
Grønne markeringer: Udvidelser - ikke i program


 Udskrevet af: Jesper Jose 
Petersen Målestoksforhold: 1:750


Klosterplads fra program


Frederiksgade fra program


Jernbanegade til Brogade


Klosterstræde


Trappen v Terrassen


KORTBILAG 1












 


 


 


MOE | TETRAPLAN 


Buddingevej 272 


DK-2860 Søborg 


T: +45 4457 6000 


CVR nr.: 64 04 56 28   


www.moe.dk 
 


Notat 


Projekt: Trafikmodelberegninger for havneområdet i Svendborg  


Emne: Scenarier for vejløsninger  


Notat nr.: 01 


Rev.: 1 


1 Indledning 


I dette notat gennemgås resultaterne af en analyse af de trafikale konsekvenser af forskellige sce-


narier for vejløsninger i forbindelse med udviklingsprojekter omkring havnen i Svendborg. Ved 


hjælp af trafikmodelberegninger med kommunens TMM-model tegnes et billede af de trafikale for-


hold, som kan imødeses i takt med udbygningen af områderne i havnen. 


 


Notatet er udarbejdet af MOE | Tetraplan for Svendborg Kommune. 


2 Forudsætninger 


Trafikmodellen TMM er anvendt til vurdering af de trafikale konsekvenser af udbygning i havneom-


rådet. Trafikmodellen er tidligere anvendt ved en række vej- og trafikprojekter i Svendborg Kom-


mune. Modellen er løbende blevet justeret så den afspejler de nuværende vej- og trafikforhold. Se-


nest blev modellen i 2016 udvidet til at dække hele kommunen ligesom plandata i form af boliger 


og arbejdspladser er opdateret med nye tal fra BBR og CVR registeret. I forbindelse med den aktu-


elle opgave er der foretaget en begrænset kalibrering af modellen på baggrund af trafiktællinger 


fra 2016-2018 på vejnettet omkring havnen og i det centrale Svendborg.  


3 Forventet trafiktilstrømning 


Med udgangspunkt i den skitserede anvendelse af områderne er der, til brug for de videre trafik-


modelberegninger, foretaget en grov vurdering af den trafik, som udbygningen vil generere. Miljø-


ministeriets turrater danner sammen med øvrige erfaringstal baggrund for trafikgenereringen for 


de forskellige typer af anvendelse.  Trafiktilstrømningen er opgjort i ÅDT for de enkelte anvendel-


ser. 


 


Den fremtidige anvendelse med angivelse af m2 opdelt på funktioner fremgår af tabel 1 , hvor det 


samlede boligareal og erhvervsareal er opgjort. For hvert område er den forventede anvendelse 


skitseret.  
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Delområde Bolig m2 Erhverv, m2 Fremtidig anvendelse 


A 4.200 1.000 Kontor/liberale erhverv/udvalgsvarebutikker/café 


B 6.100 1.500 Kontor/liberale erhverv/udvalgsvarebutikker/café 


C 2.500 600 Kontor/liberale erhverv/udvalgsvarebutikker/café 


D 
9.000 28.000 


Videregående uddannelse, kontor/liberale erhverv, 


udvalgsvarebutikker/café 


E  
15.800 4.000 


Kontor/liberale erhverv/udvalgsvarebutikker/café, 


dagligvarebutik 


I alt 37.6 634.5  


Tabel 1 Fremtidig anvendelse af funktioner opgjort i m2 på bolig og erhverv 


 
For hvert område er der skønnet en fordeling af m2 på de enkelte anvendelser. Kombineret med 


officielle bilturrater er den forventede fremtidige trafiktilstrømning i bilture pr. gennemsnitsdøgn til 


områderne beregnet. Beregningen er i videst muligt omfang baseret på officielle turrater knyttet til 


de forskellige anvendelser.1  De anvendte bilturrater pr. 100 m2 er følgende:  


 


Anvendelse Bilture pr. 


100 m2 


Kontorerhverv 3,9 


Uddannelse 3,8 


Udvalgsvarer  30 


Dagligvarer 100 


Boliger 2,0 


Tabel 2 Anvendte bilturrater. Der foreligger ikke officielle turrater for ”Uddannelse”. Derfor antages en turrate, 
der er lidt lavere end kontor. For boliger er der benyttet en turrate for ”Lejligheder i sammenhængende byom-
råde”   


 Etageareal (m2) Bilture pr døgn 


 
Kontor 


Uddan-
nelse Boliger 


Udvalgs-
varer 


Daglig-
varer Kontor 


Uddan-
nelse Boliger 


Udvalgs-
varer 


Daglig-
varer 


I alt 


A 500 0 4.200 500 0 20 0 84 150 0 254 


B 1.000 0 6.100 500 0 39 0 122 150 0 311 


C 300 0 2.500 300 0 12 0 50 90 0 152 


D 6.000 20.000 9.000 2.000 0 234 600 180 600 0 1.614 


E  2.000 0 15.800 1.000 1.000 78 0 316 300 1.000 1.694 


Tabel 3 Havneområdernes samlede trafikgenering 


 


Med disse forudsætninger beregnes, at aktiviteterne giver anledning til samlet set i størrelsesorde-


nen 4.000 daglige bilture til og fra områderne. 


                                                
1 ”Miljøkapacitet som grundlag for byplanlægning, turrater til beregninger”, Miljøministeriet, 1999 
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4 Trafikberegninger med trafikmodellen 


Med udgangspunkt i en modelberegning for dagens situation (2017) er der opstillet et basisscena-


rier for 2020, som afspejler en situation, hvor udbygningen i havneområderne er realiseret og der 


samtidig er indregnet en årlig generel trafikvækst på 1,5 % for perioden frem til 2020. 


 


Der er foretaget en trafikberegning med TMM-modellen for dette basisscenarie for 2020, Derudover 


har Svendborg Kommune opstillet følgende 4 scenarier, hvor forskellige vejføringer i havneområdet 


er beskrevet: 


A. Ensretning af Frederiksgade fra Jernbanegade mod Jessens Mole. Venstresvingsforbud fra 


Klosterplads mod Frederiksgade 


B. Lukning af Frederiksgade ved Klosterplads  


C. Lukning af Frederiksgade ved Klosterplads og ensretning af Frederiksgade så der kun kan 


køres ind i gaden via parkeringsarealet ved stationen 


D. Lukning af Klosterplads ved Hulgade og Brogade og ensretning af Frederiksgade, så der kun kan 


køres ind i gaden via parkeringsarealet ved stationen 


 


I trafikmodellen er der oprettet lokaltrafikzoner, som indeholder den kommende bolig- og er-


hvervsudbygning i de forskellige planområder omkring havnen. Områderne A-E indgår i trafikmo-


dellen med hver sin zone. 


 


 


Figur 1 Delområder i havneområdet 


I TMM beregnes trafik til og fra zoner på baggrund af oplysninger om plandata i form af antal boli-


ger og antal arbejdspladser fordelt på typer i de enkelte lokaltrafikzoner. 
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De i afsnit 3 beskrevne turrater, etagemetertal og typer af anvendelse danner grundlag for at ind-


lægge plandata i trafikmodelzonerne i havneområderne.  


 


På figur Figur 2 er den modelberegnede trafik på vejnettet i 2020, med indregning af en fuld ud-


bygning af de nye funktioner i havneområderne, vist. På Figur 3 er forskellen i forhold til dagens 


situation i 2017 vist. Den generelle trafikvækst på i gennemsnit 1,5 % årligt, samt trafikken til ud-


viklingsområderne i havnen, vil medføre trafikstigningen på hele vejnettet. De største stigninger 


sker omkring udviklingsområderne D og E på den nordlige side af havnen. Her er der i forhold til 


dagens situation tale om stigninger i størrelsesordenen 1.000-2.000 køretøjer i døgnet.  


 


 


Figur 2 Basis 2020. Trafikbelastning på modelvejnettet i Svendborg. ÅDT 2020 


 







 


www.moe.dk Side 5 af 10 
 


 


Figur 3 Basis 2020. Forskel ift. Dagens situation (Basis 2017) 


 


På de følgende figurer er den modelberegnede trafik og forskellen i forhold til basis situation i 2020 


vist for hvert af de 4 scenarier for vejløsninger (A til D). 
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Figur 4 Løsning A. Ensretning af Frederiksgade. Trafikbelastning på modelvejnettet i Svendborg. ÅDT 2020 


 
Figur 5 Løsning A. Forskel ift. Basis 2020. ÅDT 2020 
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Figur 6 Løsning B. Lukning af Frederiksgade ved Klosterplads. ÅDT 2020 


 
Figur 7 Løsning B. Forskel ift. Basis 2020. ÅDT 2020
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Figur 8 Løsning C. Lukning af Frederiksgade ved Klosterplads og gennemkørsel via p-areal ved stationen. ÅDT 2020  


 
Figur 9 Løsning C. Forskel ift. Basis 2020. ÅDT 2020 







 


www.moe.dk Side 9 af 10 
 


 


Figur 10 Løsning D. Lukning af Klosterplads ved Hulgade og Brogade. ÅDT 2020  


 
Figur 11 Løsning D. Forskel ift. Basis 2020. ÅDT 2020 







 


www.moe.dk Side 10 af 10 
 


 


Resultaterne af trafikmodelberegningerne viser, at der er tale om indre omfordelinger på vejnettet 


omkring havneområdet i løsningsforslagene, hvor der arbejdes med ensretninger og lukninger af 


Frederiksgade ved Klosterplads.  


 


Derimod vil en egentlig lukning for biler på Klosterplads mellem Hulgade og Brogade give en mar-


kant omfordeling af trafikken i det centrale Svendborg. Lukningen af Klosterplads betyder at i stør-


relsesordenen 7-8.000 køretøjer skal ændre rutevalg eller finde nye mål. På vejforløbet Jessens 


Mole – Havnepladsen – Brogade – Kullinggade beregnes en stigning i trafikken på mere end 3.000 


køretøjer i døgnet. På Valdemarsgade beregnes en stigning på 2.500 køretøjer. På Dronningemaen 


beregnes trafikken at stige med i størrelsesordenen 1.500 køretøjer i døgnet.   


  


 









