
Dagsorden 
Møde 4 i OmrådeForum 2018 
Tid: 12. december 2018, kl. 17-20 | Sted: Munkestræde | Mad: Ja, selvfølgelig | Tilstede: Nils 
Valdersdorf Jensen, Lars Aagaard, (interessentrep.) Nicolai Amstrup, Johnni Balslev (borgerrep), Dorte 
Hoff Erichsen (grundejerrep.), Jan Yttesborg, Morten Refskou (Administration), Palle Fischer [C], Niels 
Christian Nielsen [A], Jens Munk [Løsg.], Fmd. Flemming Madsen [A] (Politisk rep.) 

Jesper José Petersen, projektleder for Liv i min By 

Til behandling af pkt.2 Signe Hertzum, Thomas Kock - WERK Arkitekter og Peter Stanley - ViaTrafik 

1. OmrådeForum

Beslutningstema 
Forlængelse af borgere-, beboere-, grundejere- og interessenter-repræsentanters repræsentation så den 
minimum omfatter behandling af dispositionsforslag for Klosterplads og Frederiksgade, som forventes på 
OmrådeForums dagsorden på mødet den 6. februar 2019. 

Sagsfremstilling   
OmrådeForum fungerer således at der hvert andet år gives mulighed for at borgere-, beboere-, grundejere- 
og interessenter-repræsentanter genvælges eller at der vælges nye. For perioden 2019-2020 skal der 
således vælges nye repræsentanter. Lige nu er processen ift. designet af Klosterplads og Frederiksgade i en 
indledende fase der forventes afsluttet i februar med vedtagelsen af dispositionsforslaget. Teknik-, 
Erhvervs-, og Udviklingsudvalget har på mødet den 6. december 2018 givet samtykke til en forlængelse af 
repræsentationen til og med behandlingen af dispositionsforslaget.  

Den politiske repræsentation er tre-årig og følger byrådets valghandling. Den eksisterende politiske 
repræsentation følger med til områdefornyelsens afslutning med udgangen af 2020. 

Invitation 
Så spørgsmålet er om de relevante repræsentanter har lyst til - og mod på at fortsætte i OmrådeForum 
indtil dispositionsforslaget er vedtaget.  



2. Omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade 
 
Beslutningstema 
WERK Arkitekter har udarbejdet tre scenarier for omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade. 
Scenarierne er offentliggjort den 29. oktober og der har været afholdt borgermøde den 4. december. 
Beslutningen om at gå videre med det et scenarie vil angive en retning for det videre arbejde med 
omdannelses konkrete udformning; et egentligt dispositionsforslag. Dispositionsforslaget forventes 
behandlet på OmrådeForums møde den 6. februar 2019.   

Projektledelsen indstiller at: 
• Der arbejdes videre med Scenarie A, for så vidt angår: 

o Belægningens udstrækning på Klosterplads og Frederiksgade 
o Ensretning af Frederiksgade fra havnen mod byen. 

• Desuden indstilles det, at:  
o Der arbejdes videre med en fodgænger-overgang til Frederiksbro placeret som vist i 

scenarie C og i overensstemmelse med ideerne i Den Blå Kant.  
o Der arbejdes videre med WERK Arkitekter ift. udarbejdelse af dispositionsplan der 

behandles på møde i OmrådeForum den 6. februar 2019. 

Sagsfremstilling 
Scenarierne bygger på nogle overordnede visioner og temaer - og nogle forudsætninger som kort beskrives 
her; samt projektledelsens bemærkninger til scenarierne og anbefaling. 

Rammer for scenarierne 
Områdefornyelsen; Liv i min By bygger videre på Gehls Arkitekters: Overgangszonen. En strategi til styring 
af udviklingen af området mellem bymidte og havn. Den overordnede vision er at binde by og havn tættere 
sammen ved at:  

”… opgradere forbindelser, der føres hele vejen igennem fra Møllergade til Jessens Mole, giver karakter og 
oplevelser til et nyt bykvarter.” 

WERK Arkitekters tre scenarier tager afsæt i Program for omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade, 
vedtaget den 19. marts 2018. Programmet er siden vedtagelsen blevet tekstmæssigt redigeret og 
indholdsmæssigt er der tilføjet beslutning fra mødet den 12. september 2018 vedr. trafik. 

Programmet har tre grundlæggende forudsætninger, der er gennemgående for alle tre scenarier: 

1. Genetablering af trappeanlæg, der forbinder Terrassen med Klosterplads. 
2. Det skal fortsat være muligt at køre via Klosterplads som i dag.  
3. Frederiksgade ensrettes med henblik på: 

a. At styre krydset Frederiksgade/Klosterplads/Jernbanegade, så det er overskueligt at 
passere Klosterplads for gående fra byen/havnen. 

b. At fredeliggøre Frederiksgade og dermed give plads til udeservering og byliv. 

Den overordnede målsætning for Klosterplads er opsummeret i overskriften: Fra diffust trafikrum til 
attraktivt byrum og for Frederiksgade: Liv i gaden; også i løbet af dagen. 

Scenarierne C – B - A  
I alle scenarierne er ny belægning markeret med gråt, og hvor den grå markering krydser vejsporet er det 
udtryk for et såkaldt shared space hvor al trafik har adgang - men hvor de bløde trafikanter er prioriteret. 
Shared space kan også være opdelt vha. markeringer hvor det er nødvendigt, fx ved p-pladser.   



  
Liv i min By koordinerer løbende med Den Blå Kant og i nærværende projekt er der en konkret snitflade ift. 
placeringen af overgangen på Jessen Mole; mellem Frederiksgade og Frederiksbro.   

C er alene en bearbejdning af belægningen langs kanterne, og der føres et almindeligt vejprofil hele vejen 
igennem både Klosterplads og Frederiksgade.  

Forslaget vurderes i ringe grad at tilgodese de overordnede målsætninger og især ønsket om at kunne 
krydse Klosterplads hensigtsmæssigt ikke er indfriet, idet området ved stationsbygnings sydlige gavl bliver 
for lille/spinkelt til at lande på som fodgænger. Til gengæld er placeringen af overgangen til Frederiksø 
overbevisende og i overensstemmelse med de ideer, der arbejdes med i Den Blå Kant.     

B er baseret på at skabe så meget byrum som muligt. Det betyder her, at hele området ud for 
stationsbygningen omdannes med ny belægning, og at Frederiksgade ligeledes får en gennemgående 
belægning - fra facade til facade.  

Forslaget vurderes delvist at tilgodese de overordnede målsætninger og giver en meget synlig forskel i 
bybilledet. Men samtidig er den store flade ud for stationen for stor, så den både er usikker ift. trafik og for 
stor til at udgøre en præcis og forståelig afgrænsning af et egentligt byrum. 

A er en løsning, der ligger midt imellem de to andre. Den indskrænker den nye belægning på Klosterplads til 
kanterne og et større felt der forbinder trappeanlægget med stationsbygningen. Frederiksgade har også her 
en gennemgående belægning fra facade til facade og ensrettes i retning mod Klosterplads.  

Forslaget vurderes at tilgodese de overordnede målsætninger og giver en væsentlig forskel i bybilledet. Den 
store flade ud for stationen vurderes at give en god overgang til Frederiksgade fra Klosterstræde og 
samtidig give plads nok til at skabe en præcis og forståelig afgrænsning af et egentligt byrum, der binder 
Klosterplads sammen, så den opfattes som en plads. Ensretningen mod byen giver en fornuftig søgetrafik 
ift. p-pladser i området, og samtidig slipper man for et højresving fra Jernbanegade, som er farligt for 
cyklister, der skal bevæge sig videre langs Klosterplads. Til gengæld virker placeringen af overgangen til 
Frederiksø en smule tilfældigt placeret og vil umiddelbart karambolere med trafik for opmarchbåse, 
parkeringspladser mm. 

I forlængelse af ovennævnte beslutning indstilles følgende temaer til drøftelse til videre bearbejdning i 
dispositionsplanen: 

• Placering af vejtilslutning til Jessen Mole. Der er mulighed for en sydlig og en nordlig 
vejtilslutning til Jessens Mole fra Frederiksgade. Begge skaber et godt byrum for enden af 
Frederiksgade, og der er fordele og ulemper ved begge placeringer, som vil blive 
gennemgået på mødet. 

• Materialeholdning. Der er i mappen med scenarier beskrevet tre forskellige tilgange til 
materialeholdninger. 

• Parkering. I alle tre scenarier indskrænkes antallet af korttids p-pladser på Klosterplads 
som følge af kravet om etablering af trappeanlæg. Arealet, der i dag er taxaholdeplads, 
bruges mere fleksibelt til både taxa, afsætning og varelevering. I Frederiksgade er der 
også en indskrænkning af p-pladser, som til dels skyldes, at der fjernes en vejadgang til 
Jessens Mole. 

• Vand. Det har vist sig, at det ikke er oplagt at arbejde med LAR-løsning i Frederiksgade, 
da rørledningerne under Frederiksgade er dimensioneret til at klare meget store 



belastninger af spilde- og regnvand. For enden af Frederiksgade opstår nogle gange 
problemer med opstuvning af spilde- og regnvand, der blæser kloakdækslerne af. Da 
vandet er blandet med spildevand, kan det ikke bruges rekreativt eller til vanding af 
regnbede mm. Opstuvningen kan i fremtiden håndteres med en ekstra rørføring som 
opstuvningen løber over i og videre ud i havnen- de få gange det er nødvendigt. En evt. 
afkobling af regnvand fra rørledningerne vil altså ikke have den store betydning for byen 
som helhed, men primært være af æstetiske hensyn for området. Scenarie A anviser en 
let hulning af Frederiksgade til evt. håndtering af regnvand.  

• Grønt. Der er stillet krav om en grøn profil i omdannelsen af området.  
• Kulturarv. Der er ikke indarbejdet nogen formidling af områdets kulturarv (klosteret 

under skinnerne og Klosterplads). Det vil blive udfoldet i dispositionsforslaget.  
• Kunst. Der er vedtaget et program for offentlig kunst på Klosterplads og i Frederiksgade. 

Programmet definerer temaer og til dels placering af kunstværker. I dispositionsforslaget 
foreslås der placering af værker og/eller tilgang til kunsten i dialog mellem 
Kuratorgruppen og WERK Arkitekter. 

Bilag 

• Program for omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade 
• A3 mappe med scenarier 
• Skyggediagrammer 

 

  



3. Event på Havnetrappen 

Beslutningstema 
I forlængelse af forrige møde er der udarbejdet projektbeskrivelse der mere præcist beskriver aktiviteter, 
parter og økonomi vedr. en event på Havnetrappen den 25. maj 2019, fra kl. 12.00 til 18.00  
 
Indstilling 
Projektledelsen indstiller at projektbeskrivelsen vedtages og at der på næste møde i OmrådeForum gives en 
status på fremdriften i projektet. 
 
Sagsfremstilling 
I områdefornyelsesprogrammet er det beskrevet at ”Børn og unge skal sætte et solidt aftryk på byen.” og 
det aktuelle projekt spiller ind i netop den intention.  
 
Eventens program består grundlæggende af to dele.  

Fra kl. 12 vil foreningerne være i spil dels med aktiviteter som de selv sætter i gang og dels med inddragelse 
af nysgerrige børn og unge der gerne kan prøve aktiviteterne af. Alle aktiviteter finder sted på og omkring 
Havnetrappen og der vil være aktiviteter i forskellige sværhedsgrader. 

Den anden del starter kl. 16 hvor et udsnit af Danmarks bedste gymnaster dyster om den vildeste 
gennemførsel af forhindringsbanen, der er markeret på kortet. Der er budgetteret med udstyr til at live-
streame løbet så det kan opleves fx . fra bunden af Havnetrappen via storskærme. 

 

Når folk går hjem, skal de tænke på alt andet end ordet gymnastik - hvis de derimod tænker, at de har 
oplevet at blanding af akrobatik, spring og performance, som ikke kan forklares med ord - det skal opleves - 
så er formålet opnået.  



Formålet er også at give publikum og deltagere en ekstraordinær oplevelse af, at bevægelse (i byrummet) 
er meget mere og andet end gåture, løbeture og traditionel gymnastik. På længere sigt er det ligeledes 
meningen at udfordre, hvad et Landsstævne kan indeholde, så flere end blot medlemmer af 
idrætsforeningerne ser det som et event, der inddrager bredt.  

Eventen på Havnetrappen (som stadig mangler det helt rigtige navn…) er et forsøg på at bringe flere 
forskellige parter i byen i spil omkring en opsigtsvækkende begivenhed der iscenesætter et af byens nye 
centrale byrum – hvilket forhåbentlig inspirerer til, at det bliver brugt endnu mere og på flere forskellige 
måder.  

Bilag  

• Projektbeskrivelse for event på Havnetrappen 
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Hvad er Områdefornyelse? En områdefornyelse er en 5-årig indsats der har 
som mål at forbedre offentlige byrum og at sætte sociale og kulturelle aktivite-
ter i gang i et kvarter, der trænger til ’et løft’.


En områdefornyelse tager udgangspunkt i kvarterets ønsker og kommunale 
strategier og mål, der samles i et områdefornyelsesprogram. 


Områdefornyelsen; Liv i min By  er støttet af Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen. 
Budgettet er i alt 22.5 mio. kr., hvoraf styrelsens andel er 7.5 mio. kr.


Program for omdannelse af  Klosterplads og Frederiksgade. Dette program 
drejer sig om forudsætninger for at gennemføre en omdannelse af de to større 
byrum i Liv i min by; Klosterplads og Frederiksgade. Målet med en omdannelse 
er at binde by og havn sammen, gøre det lettere at færdes på tværs af byen, 
skabe rekreative byrum og muligheder for ophold, som er med til styrke bylivet 
og trivsel.


Programmet indeholder en registrering af byrummene, rids af relevante temaer 
og problematikker, procesplan mm. 







1


iNtrODuKtiON 


liv i min by er Svendborg Kommunes områdefornyelsesprojekt, som arbejder 
med aktiviteter, midlertidige byrum, støtte til bygningsfornyelse og anlæg af 
nye byrum mellem Svendborg havn og bymidte.


Området spiller en væsentlig rolle i den overordnede bystruktur og karakteri-
seres af passager fra bymidten, ned over bakken mod vandet. Et unikt træk 
for Svendborg, som fortæller om det historiske forhold mellem by og havn. I 
dag har passagerne mistet karakter og er nedprioriterede som vigtige koblin-
ger mellem by og vand. 


Opgraderes og videreudvikles passagerne, vil de blive centrale for både kob-
lingen mellem by og vand, men også for karakteren og oplevelsen af over-
gangszonen som et kvarter, der skaber sammenhæng i bymidten. Det handler 
om at skabe gode betingelser for den gående trafik og livet til fods i byen.


Liv i min By er både ramme og indhold: Uden gode pladser og rekreative 
områder, ingen aktiviteter – og uden aktive borgere, investorer og et stærkt 
forenings- og handelsliv er der ingen aktiviteter, som kan fylde indhold i ram-
merne.


Aktiviteter og anlæg er kort sagt afhængige af hinanden. Derfor er partner-
skab, dialog og det at skabe konkrete projekter sammen - helt bærende prin-
cipper for Liv i min By. 


Derfor tilrettelægger vi vores processer, så der er tid til at ideer kan vokse og 
at inddragelsen kan gøre en forskel.


Konkret er der bl.a. skabt en række midlertidige grønne byrum med en aktiv 
borgergruppe og de overordnede beslutninger tages i et såkaldt OmrådeFo-
rum, der er en blanding af borger, bygningsejere, politikere og interessenter.


Borgerdag med indsamling af ideer til områdefornyelsesprogrammet


Områdefornyelseprogrammet.
Vedtaget af Byrådet december 2015
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Strategi for Overgangzonen
På baggrund af detaljerede byrumsregistreringer udarbejdede Gehl Architects 
i 2010 en Strategi for overgangzonen; Området mellem bymidte og havnen. 


Tungere og øget trafikmængde betyder, at mange af de langsggående trafikårer 
i byen er ugæstfri og dominerende ift. den tværgående trafik, herunder især 
fodgængere. Desuden betyder bl.a. havneudviklingen, at en del af byen der 
før var bagside, nu bliver til ny forside - og nogle steder måske endda det nye 
centrum i byen.


Områdefornyelsesprogrammet og dette program bygger videre på strategien 
og de intentioner der ligger til grund for strategien: 


Forbindelserne på tværs af byen skal med hver deres karakteristika sikre gode 
forbindelser mellem bymidte og havn og samtidig bidrage til udviklingen af et 
nyt bykvarter. Det er vigtigt, at disse passager føres hele vejen fra Møllergade 
til havnekanten. 


Fredmtidens Havn
Liv i min By og Fremtidens Havn, er to sideløbende byomdannelsesprojekter 
der løbende koordinerer indsatser og prioriteringer. 


Havnen er hjertet i Svendborg og liv på havnen er en bærende værdi i udvik-
lingen af den. Det understøtter vi ved at afprøve nye idéer og gøre brug af 
midlertidige anvendelser bl.a. på Frederiksø. De gamle værftsbygninger er lejet 
ud til både mindre og større virksomheder og kulturaktører - og præmissen er 
at det er midlertidige lejemål. 


De store kajarealer giver i dag plads til alle former for aktiviteter, der tiltrækker 
både børn, unge og ældre. Aktiviteterner er dels arrangeret af lejerne og andre 
aktører


Den Blå Kant er overskriften på en netop afsluttet arkitektkonkurrence. Den 
Blå Kant skal sikre havnen og den havnenære by mod oversvømmelse ved 
højvande og kraftig regn. Samtidig indtænkes byrum med rekreative aktivi-
teter og oplevelser og byliv for alle  - hele havnen rundt. 


Projektet strækker sig fra Christiansminde i nordøst til den runde lystbåde-
havn mod sydvest og første etape af Den Blå Kant koncentrerer sig om områ-
det ved Prøveparken. Se kort på side XX.


Havnetrappen
I sommeren 2016 åbnede Havnetrappen der forbinder havnekanten med Møl-
lergade som er den centrale gågade. 


Trappen er gjort mulig vha et gadegennembrud og er en konkret udmøntning 
af strategien for overgangszonen; at sikre gode forbindelser mellem bymidte 
og havn.  


baGGruND


Strategi for overgangszonen
Gehl Architects 2010


Vinderforslag; Den Blå Kant
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AKSONOMETRI OVER PARKEN


DEN BLÅ KANT, SVENDBORG HAVN


PROJEKTKONKURRENCE
VISER VEJ FOR UDVIKLINGEN


HVAD SKER DER NU OG DE NÆSTE ÅR?


HVAD ER DEN BLÅ KANT?
DEN BLÅ KANT er byrum og forbindelser langs havnen fra Christiansminde i nordøst til Den Runde 
Lystbådehavn mod sydvest. Via stier, kajer, promenader og opholdsrum med rekreative aktiviteter og 
oplevelser skal DEN BLÅ KANT skabe forbindelse og byliv for alle hele havnen rundt. DEN BLÅ KANT skal 
samtidig sikre havnen og den havnenære by mod oversvømmelse ved højvande og kraftig regn. 


BYRÅDETS VISIONER OG MÅL FOR HAVNEN
Byrådets overordnede vision er, at Svendborg Havn skal være en åben og bæredygtig bydel med rødder 
i den maritime arv. Her skal arbejdspladser, uddannelser og boliger være i tæt samspil med kultur samt 
aktiviteter på vandet. Det er udgangspunktet – også for fornyelse af byrum og for klimatilpasning. 


I 2014 besluttede Byrådet en samlet udviklingsplan for Svendborg Havn. Den hedder Fremtidens Havn. 
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.


HVORFOR EN PROJEKTKONKURRENCE? 
I 2017 valgte Byrådet at udskrive en projektkonkurrence for at bearbejde Udviklingsplanens mål 
i en sammenhæng. Konkurrencen skulle give bud på en samlet plan for byrum og klimatilpasning 
i DEN BLÅ KANT. 


Fire teams med ekspertise inden for byrum, kulturarv og klimatilpasning blev ved en prækvalificering 
udvalgt til at deltage i projektkonkurrencen. De fire teams skulle udarbejde en samlet løsning for byrum 
og klimatilpasning. Planen skulle sammenfatte en række temaer af særlig betydning for Svendborg 
Havn og for livet på havnen i de enkelte delområder. Den samlede plan skulle suppleres med bearbejd-
ning af udvalgte deludsnit, med retningslinjer for design af byrum samt med tekniske løsninger på klima-
udfordringerne. I forbindelse med udviklingen af konkurrenceprogrammet inviterede Svendborg 
 Kommune til særskilte dialogmøder med henholdsvis borgere, havnens virksomheder, fritidsforeninger 
og byens unge. Ideer og bidrag fra denne proces er blevet taget med i programmet og har givet inspiration 
til de konkurrerende teams.


VINDEREN AF KONKURRENCEN
Konkurrencen er gennemført i to faser. Den første fase havde fokus på den overordnede løsning for 
byrum og klimatilpasning. Til fase to blev to teams udvalgt til at fortsætte i konkurrencen. Her blev 
forslagene videreudviklet og forbedret, således at dommerkomiteen i foråret 2018 kunne udpege en 
endelig vinder. Vinderteamet består af: EFFEKT, Sweco Architects, WTM Engineers og Arcgency. 


DEN BLÅ KANT kan ikke realiseres på én gang. Tidsplanen for realiseringen af Den Blå Kant afhænger af, 
i hvilken takt der skabes den nødvendige finansiering til projektet. Byrådet har foreløbigt afsat 24 mio. kr. 
til realisering af dele af projektet. Med visionen i udviklingsplanen, og vinderprojektet om en sammen-
hængende byrumsløsning langs vandet og en løsning på klimaudfordringerne, er der skabt et godt 
grundlag for det videre arbejde. Svendborg Kommune forventer, at der gennem partnerskaber med 
interessenter og fonde kan skabes et finansielt grundlag, som kan sikre det høje ambitionsniveau, 
der ligger i DEN BLÅ KANT. 


VIDERE PLANLÆGNING
Vinderforslaget er udpeget af en dommerkomité med borgmesteren i spidsen. Det første skridt efter 
offentliggørelsen af vinderen i juni 2018 er, at byrådet fastlægger en proces for arbejdet frem mod 
realisering af den første anlægsetape. I første omgang skal der blandt andet ske en bearbejdning 
af vinderforslaget. Samtidig skal forslagets økonomiske og tekniske sider bearbejdes, og der skal 
arbejdes med forskellige finansieringsmuligheder for både den første og de øvrige etaper. Parallelt 
med bearbejdningen af vinderforslaget vil Svendborg Kommune udarbejde lokalplan og miljøvurdering, 
der kan fastsætte rammerne for realiseringen. Her vil der også være offentlig høring og inddragelse.


MIDLERTIDIGE AKTIVITETER
Mens vi venter på de synlige forandringer i havnen, vil Svendborg Kommune, i samarbejde med Havne-
forum og andre nøgleaktører, skabe midlertidige aktiviteter langs DEN BLÅ KANT. Sådan kan vi skabe 
mere byliv, gøre havnen endnu mere attraktiv og afprøve, om vi bevæger os i den rigtige retning.
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MERE OM KONKURRENCEN
Se konkurrenceprogrammet 
og mere information om alle 
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og hvad der sker lige nu. 
Her kan du også finde konkurrence-
programmet, dommerbetænkningen 
og det samlede vinderprojekt.
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DEN BLÅ KANT skal
have byrum i høj kvalitet, som ramme 
om meget forskellige aktiviteter


”


DEN BLÅ KANT skal
styrke sammenhængen 
mellem havnen og bymidten


”


DEN BLÅ KANT skal
understøtte sjælen i Svendborg Havn:
Den maritime kulturarv og det levende 
og aktive byområde


”


DEN BLÅ KANT skal
fremtidssikre havneområdet i forhold til både
højvande/stormflod og regnvand/skybrud 


”


DEN BLÅ KANT skal
være hele byens friareal ved vandet,
med fri og lige adgang for alle 


”


DEN BLÅ KANT skal
skabe en sammenhængende 
stiforbindelse gennem havnen 


”


DEN BLÅ KANT skal
understøtte forskelligheden
i havnens delområder 


”


DEN BLÅ KANT skal
styrke udvikling, læring 
og innovation i havneområdet 


”


DEN BLÅ KANT skal
styrke Svendborgs særlige position
som idrætsby og ramme om outdoor-aktiviteter 


”
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Munkestræde før
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Grundlæggende har trappen skabt et nyt mønster i byens gående trafik, især 
om sommeren. Udover fden nye forbindelse skaber trappen også et nyt op-
holdsrum med kig ned over havnen og op mod Fure Kirkes tårn.


Havnetrappen, plantegning


Havnetrappen er tegnet af Kirstine Jensens tegnestue og var en del af byrums-
projektet Den Grønne Tråd. Den Grønne Tråd bestod desuden af en renovering 
af byens centrale torv, en mindre park og en del af belægningen i Møllergade. 
Projektet havde Realdania som medfinansiør.  
munkestræde
Munkestræde forbinder Møllergade med den centrale stationsplads, kaldet Klo-
ster plads. I 2017 blev renoveringen af Munkestræde afsluttet. Renoveringen 
er et anllægsprojekt under Liv i min By og er blevet vel modtaget af nysgerrige 
borgere og gæster og er indstillet til Svendborg Kommunes arkitekturpris 2018.


Den nye belægning består af 28 trin i mørke, brunblå, kulbrændte teglsten 
krydret med mønstre i røde, gule og grå sten. Hvert trin har sit eget mønster. 
og er inspireret af facadeornamenteringer fra bygninger i Svendborg by. 
Det oprindelige koncept er udarbejdet i samarbejde med NOAA Architects.
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HiStOriE
I området ved Klosterplads og Frederiksgade er det muligt, at aflæse byens 
historie i både bygninger, terræn og gadestruktur. Middelalderbyen kan stadig 
aflæses i dag; men byen har fået flere forbindelsesårer og nye områder, fx. de 
arealer der i dag udgør havnen og området ved stationen.


Byen har udviklet sig omkring middelalderkirkerne Sct. Nicolai og Vor Frue samt 
Møllergade, der siden byens opståen har været den centrale nord-sydgående 
færdselsåre og handelsgade. 


I 1920’erne blev Dronningemaen/Viebæltet anlagt og de er i dag afgørende for 
afviklingen af biltrafikken rundt om Svendborg. Senere gennemførtes gadegen-
nembruddet mellem Bagergade og Dronningemaen; som sikrede en vejadgang 
til midten af byen. 


Jessens Mole, Jernbanegade og Toldbodvej blev anlagt samtidig med etablerin-
gen af jernbanen i årene 1874-76 og de middelalderlige side- og parallelgader 
blev skåret over. 


I 1915 omlagdes Munkestræde, og en gaderampe, hævet over Klosterpladsens 
niveau, blev ført ned til Klosterstræde under navnet Terrassen, som adgangsvej 
til en række store nybygninger. Krøyers Stræde blev omlagt og fik en bred sten-
trappe ned til Klosterpladsen.


Den oprindelige forbindelsesgade mellem by og havn var Brogade; som slut-
tede/startede ved en stor anløbsbro, der stak ud i havnebassinet, der hvor der  
i dag er færgehavn og Havneplads.
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Gråbrødreklostret. C.F. Thorin 1828 Klosterruin markeret med sort
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Den voksende person- og godstrafik i 1920’erne gjorde Svendborg til et 
knudepunkt i Det Sydfynske Øhav. Denne funktion for den tidligere havn bliver 
understreget af de mange restaurationer og hoteller i området - ikke mindst i 
Frederiksgade, der i dag er den primære forbindelse mellem by og havn.


Den sidste store forandring er sket efter 2000 med nedlæggelsen af al bane-
terræn fra Hulgade i syd til godsbaneterrænet i nord og den efterfølgende om-
lægning af vejnettet med Nyborgvejs nye forløb over baneterrænet, som det 
mest markante.


Klosteret
Når toget i dag ruller ind på Svendborg Banegård, foregår det direkte over 
resterne af det gamle Gråbrødre Kloster, der blev anlagt i 1236 af Franciskan-
erordnen (Gråbrødreordenen). I løbet af middelalderen voksede klosteret og 
den oprindelige romanske kirke blev ombygget i sengotisk stil i 1361. Efter 
reformationen i 1536 blev bygningerne givet til byens borgere, dog med den 
betingelse, at hospitalet og kirken skulle bruges til deres oprindelige formål.


Bykirkerne brugte klosterkirken som annekskirke. Den sidste begravelse i kirk-
en skete den 24. januar 1805. Kirken rives ned i 1828 og den sidste klos-
terbygning, Priorgården, forsvinder i 1875 i forbindelse med anlæggelsen af 
jernbanen mellem Svendborg og Odense.


Klosterplads blev det store busstoppested for bybusserne i Svendborg, hvilket 
forklarer Klosterpladses brede profil. I 2014 er bybusserne flyttet sammen med 
regionalbusserne i en ny busterminal, for enden af jernbanesporene og ved 
foden af Havnetrappen.







Klosterplads snit B 
1:200 A3


Snit gennem Klosterplads. Vue mod nord.
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PrOjKEtOmråDEt
Det samlede projekt-areal er 6.480 m² og de to delområder er skilt ad ved 
jernbanen (BaneDanmarks arealer). Se Bilag.


Byudviklingsmæssigt er projektet afgrænset af Møllergade/gågaden i vest, 
som får ny belægning i løbet af 2020 og Den Blå Kant mod øst, hvis første 
etape forventes påbegyndt for enden af Frederiksgade i 2020. 


Klosterplads  - delområde 1 består af Toldbodvej/ Klosterplads/Klosterstræ-
de og en lille del af Jernbanegade. Delområde 1 er ialt 4.322 m²


Toldbodvej er en af Svendborgs store trafikårer der forbinder den sydlige 
del af byen med den nordlige. Samtidig er det også center for den offentlige 
trafik; her er både busterminal, togstation og et større cykelparkeringshus til 
pendlere.
 
Den del af Toldbodvej der er indenfor projektområdet er mod vest flankeret af 
en serie bygninger af nyere og ældre dato. Den ældste er den karakteristiske 
Krøyers pakhus, der står på en høj sokkel tre meter over vejen og markerer 
den gamle kystlinje, der løb for foden af soklen. 


Overfor pakhuset ligger stationsbygningen der afgrænser området mod øst - i 
hele vejens længde. Stationen huser i dag ventesal, kiosk, offentlige toiletter, 
butikker og forskellige kontorerhverv. Efter pakhuset bliver vejen bredere og 
man er nu i et veldefineret byrum der er omkranset af bygninger.  


Fra Toldbodvej kan man gå til bymidten enten via Krøyers stræde eller Mun-
kestræde. Munkestræde er forbundet til Toldbodvej med en smal passage, der 
løber under en bygning. Alternativt kan man gå op ad terrassen, der er ligger 
som en hævet rampe mellem Toldbodvej og Munkestræde.


Selve Klosterplads er her defineret som krydset mellem Toldbodvej/Kloster-
stræde/Jernbanegade og Frederiksgade. Pladsen har en karakteristisk afgræns-
ning i Sydbanks fine hvide hovedbygning der ligger for enden af det lange 
vue fra Toldbodvej. I den vestlige afgrænsning står der ligeledes en imposant 
bygning der på fornem vis afslutter hjørnet til Klosterstræde med en markant 
hjørnekarnap. 







Frederiksgade snit B 
1:200 A3


Snit gennem Frederiksgade. Vue mod øst
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Frederiksgade - delområde 2 består af Frederiksgade og pladsdannelsen for 
enden af Frederiksgade, ned mod havnen. Delområde 2 er i alt 2.158 m²


Den sydlige side af gaden består af én sammenhængende bygningsfacade, 
der knækker mod syd, inden den når Jessens Mole.


I den nordlige side af gaden er der længere mellem bygningerne. Den ned-
lagte station til Nyborgbanen, er lidt tilbagetrukket og Kvægtorvet og de to 
bygninger tæt ved Jessens Mole, udgør tilsammen et lidt usammenhængende 
facadeforløb.


For enden af gaden er der en mindre pladsdannelse, der ligger som en ø; om-
kranset af veje og p-pladser. Her er bænke til ophold og god udsigt til havnen, 
færgerne, gæstehavnen, industrihavnen og Frederiksø. 


Generelt er der få steder i området hvor der er visuel forbindelse mellem by 
og havn. Frederiksgade giver et langt lige kig fra Klosterplads ned mod hav-
nen. Set fra Havnen ender kigget i Klosterplads’ tætte bygningmasse omkring 
Sydbank


Havnen fremstår dermed ikke som en integreret del af byen, men som noget 
der er på lang afstand, selvom den reelle afstand ikke er så lang. Det der er 
imellem bygninger, uden funktion eller kvalitet for den forbigående. 


På Frederiksgade er der på solsiden træer, der forgrønner gadens udtryk. Dog 
giver træerne skygge til noget af solsiden i sommerhalvåret og gaden virker 
faktisk ret mørk i sig selv, idet der er en massiv bygningmasse mod syd, der 
kaster skygge fra tidlig erftermiddag


Den trekantede ø-plads ved Jessen Mole indeholder to små rum med bænke. 
Her er også træer med brede kroner, der er med til at danne loft over de små 
rum, som gør rummene trygge. De brede kroner kan også have en effekt, 
som parasol en solskinsdag og ly på en regnvejrsdag.
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OPGavEN


Området fra Toldbodvej og ned til havnen består af større uoverskuelige og 
ufærdige byrum. Der er få gode nicher eller rum, som ellers er forudsætnin-
gen for både kortvarige og langvarige ophold. 


Delområde 1 - Fra diffust trafikrum til attraktivt byrum
Klosterplads er derimod et mere veldefineret rum med en højere og tættere 
bebyggelse. Men da pladsens arealer primært er forbeholdt trafik er der heller 
ikke her oplagte steder, at opholde sig. 


Bevægelsesmønstret for fodgængeren er snævert defineret, man kan primært 
bevæge sig på langs af pladsen og stationsbygningen. 


De oplagte forbindelser på tværs er svære at få øje på - især forbindelsen fra 
Klosterstræde til Frederiksgade - og steder og pladsdannelser er i dag svære 
at etablere. 


Generelt fylder biltrafikken og p-pladserne meget i gadebilledet omkring Klos-
terplads og løsningen for at begrænse eller styre trafikken er afgørende ift. 
det nye byrums kvalitet og potentiale. 


Delområde 2 - liv i gaden; også i løbet af  dagen
Frederiksgade ligger centralt ift. de nye aktiviteter, der skyder op på havnen 
og Frederiksø. Samtidig forbinder den i ét lige stræk byen og havnen. Frede-
riksgade er også Svendborgs værtshusgade og her dominerer nattelivet - på 
godt og ondt. 


Gaden skal omdannes, så den matcher fremtidens krav. Det drejer sig dels 
om afvikling af trafik og etablering af attraktive udearealer, der understøtter 
de eksisterende værtshuse og serveringssteder, men som også understøtter 
aktivt byliv i dagtimerne.


I erkendelse af, at livet i gaden vil ændres over tid og i en proces mellem, 
ejere, lejere og andre interessenter, ønskes der et dynamisk byrum, der er 
robust ift. forskellige midlertidige installationer og ændringer. Et eksempel på 
denne slags byrum er bl.a. Ny Vestergade i Odense. 
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Tema Redskab AnvendelseReferencer


Havne passagen - Havnegade 
og en ny havneplads - en stor 
multi plads ved vandet, som 
skal invitere til aktiviteter og 
bevægelse for alle.


Vand passagen - Et virtuelt 
vandløb, der skaber identitet, 
og som kan opleves døgnet 
rundt og året rundt. 


Dynamisk belysning - Jo mere 
dynamisk jo mere skifter 
pladsen karakter efter brug. 


Synliggør historiske spor i 
belægningen ved hjælp af 
vandelementer, der samtidig 
tilbyder sanselige oplevelser.


Multifunktionelt byrum med 
mange aktiviteter, bevægelse, 
ophold, havnedage, events,  
kaffe og sildemadder. 
Et byrum som evner at spænde 
mellem hverdagsliv og store 
byevents - og fungere godt til 
begge dele.


Gennemgangsrum med  
legende, historiske og 
underholdende ophold, 
rekreation og pauser. 
Et byrum som kan opleves på 
en almindelig tirsdag.


Den Nye passage


Vandløbet


Indkøbs-smøgen


Baggårds passagen


Den spanske trappe


Den direkte forbindelse


Historie gangen


Kommerciel markedsgårds 
passage -  Posthuset og 
supermarkedet udgør 
elementer, der er med til 
at påvirke oplevelsen af 
gårdrummet. 


Fleksibilitet og 
multifunktionelt rum der 
skiftevis kan give plads til 
udendørssalg  og parkering.


Aktivt gennemgangsrum med 
dagligt udendørssalg  samt 
proviantering for lystsejlerne 
i sommerperioden. Et byrum 
som aktiveres om dagen og 
fungerer som parkering om 
natten.


Uddannelsespassagen  - Gode 
udearealer med indbydende 
gårdrum, hvor lokalt erhverv 
kan dele gårdrummet med 
uddannelsesinstitutioner. 
Miljøer krydses og giver plads 
til fleksiblitet. 


Belægningen og aktive 
stueetager bliver et 
sammenhængende tema der 
muligør, at alle kan få en god 
kontakt mellem ude og inde, 
dvs. sammenhæng mellem 
funktionerne og forarealerne.


Udearealerne kan bruges 
til kantine, undervisning, 
studiedage, ophold, pause og 
mødested. 
Et byrum som primært 
aktiveres i studieåret - men 
fungerer døgnet rundt.


Den spanske forbindelse - der 
skaber direkte forbindelse 
mellem byen og transport 
HUB’en. En vigtig forbindelse 
for byen.
Intime baggårdsrum med 
parisiske cafe miljø’er/
Berlinske høfe - cafémiljøer 
er knyttet til den direkte 
forbindelse, som skaber intime 
byrum og passager, der kan 
fungere dag, nat, sommer og 
vinter. 


Belægningen og belysning 
bliver et sammenhængende 
tema, der indikerer  
tilgængelighed. En belægning 
der gør forbindelsen til en 
særlig del af Svendborg - særlig 
del af Fyn! Belysningen  
inviterer til ophold ude som 
inde - kulørte lamper / lidt 
dunkelt og duften af mad 
iscenesætter forbindelsen som 
et spændende, trygt mødested 
døgnet rundt.


Spændende og tryg forbindelse med 
mulighed for information til byen 
og til, hvordan man navigere i byen 
og ud til vandet. Et aktivt byrum 
året rundt med mulighed for ophold  
i byens spisestuemiljø med sol, god 
mad, rekreation, pause, kaffe og 
martini og mødested.
Et byrum der tangerer 
Trafikterminalen, der bliver en 
central beliggende dynamo. Som 
besøgende vil man nemt kunne 
orientere sig  og nemt mod byen 
hærlighedværdier.


En maritim passage  - med 
Klosterplads som et transitrum 
og Frederiksgade som et vigtigt 
bindeled mellem by og vand. 


Én belægning i et niveau 
skaber fornemmelsen af 
en samlet plads og giver 
fodgængere højere prioritet 
end biltrafikken. 


Et byrum med cafeer, 
værtshuse, leg, ophold, venten, 
take away samt boder med 
blomster og frugt.  Et byrum, 
der er aktivtt 24 timer og året 
rundt.


Den historiske passage - Et 
historisk parameter der 
forbinder byen med vandet. 


Synliggør historiske spor og lad 
belægningen fortælle  byens 
historie ved hjælp af “vinduer” 
og spor i belægningen samt 
vandelementer, der samtidig 
tilbyder sanselige oplevelser.


Gennemgangsrum med  
legende, historiske og 
underholdende ophold, 
rekreation og pauser. 
Et byrum som kan opleves på 
en almindelig tirsdag.


Tema - Ungdommens år - 
havnepladsen - Havnegade - 
Ungetema  - stor Multi plads ved 
Vandet.Reduceret 25 %


Identitet redskab til at opnår den ønskede
strategi 


Redskab 
Det Historisk træk - et gennem-
løbende vandløb der forbinder 
byen og vandet.


Redskab 
dynamisk & justbar belysning så 
pladsen skifter karakter efter brug


Jo mere dynamisk jo bedre 
aktiviteter og ophold kan 
indtænkes i det overordnede lys 
koncept


Redskab 
Fleksibilitet og multi funktionelt 
rum / der skiftevis kan  give plads 
til events og gøjl (sommer) og 
parkering (vinter).


Redskab 
Belægningen bliver et sammen-
hængende tema der muligøre at 
alle kan få en god kontakt mellem 
ude og inde dvs sammenhæng 
mellem funktionerne og forar-
ealerne. 


Redskab 
Kunst / fremvisning - der leder og 
forandre rummet. Når museet er 
lukket  - vises kopier af de fynske 
malere i slipperne f.x. 


Redskab 
Maritint tema  en -. . .  gør færgen 
til mere end bare en færge - det er 
en event -  . 


Redskab 
det samme.... . 


Redskab 
Belysningen  invitere til ophold 
ude som inde .. kulørte lamper / 
lidt dunkelt og lidt duften af mad 
iscenesætter passagen som et 
mødested / et rekreativt  


Redskab 
Belægningen bliver et sammen-
hængende tema der indicere 
Transport/ HuB / tilgængelighed. 
En belægning der gør passagen til 
en særlig del af Svendborg - 
særlig del af Fyn - af Danmark - i 
verden. 


Reference / eksenple fra andre 
steder 


I:\20070306\ga4373.jpg


I:\20070328\ga5101.jpg


I:\20070427\ga5584.jpg


I:\20070307\ga4435.jpg


I:\20080602\ga7397.jpg


II:\20080416\ga6852.jpg


I:\20080606\ga7561.jpg


et godt færgeleje 


Tema - Vandet - et virtuelt vandløb 
der skaber identitet. Et historisk 
parameter der forbinder byen med 
Vandet   


Tema - Kommerciel / markeds-
gård. Posthuset og Fakta/Brugsen 
udgør elementer der er med tl at 
påvirke oplevelsen af gårdrummet. 
Proviantering for lystsejlerne kan 
ligeledes tænkes ind når andre 
funktioner og initerativer der ligge 
i forlængelse af dette tema.  


Tema - SOSU uddannelse. - gode 
ude areler og muligheder for 
bruge gården til kantine / 
undervisning / hæng out. Lokal 
erhverv der deler denne gård, kan 
ligeledes bruges denne mulighed. 
Miljøer krydses. Plads til �eksib-
litet. 


Tema - kan dette også være kunst 
tema til alle.


Tema - baggårdens rum 
Parisiske Cafe\ miljø’er 
Berlinske høfe - some en 
modsætning til det maritime 
Jessensmole -  kan en cafe’ 
miljøer slipway skabe intime 
byrum og passager der kan 
fungere i sæsonen.


Tema - Den spanske forbindelse - 
Svendbord & Verden - Transport 
HUB’en er vigtigt for stedet og 
brugen af stedet. Ankomsten - 
ventesituationen - infomation til 
byen og hvordan man navigerer i 
byen.  


Tema - De fynske malere - smalle 
rum der hovedsagligt er passage 
kan bruges til at udstille i. Gra�ttit - 
nyere kunst / måske koples 
instituationer til som løbende har 
værker og ideer, såsom højskoler 
(ærø og Otterup). En koordinator 
skal inddrages passagen skal 
belyses så det er inviterende og  
trygt  
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Tema - Klosterplads og den direkte 
vej til vandet en mindre plads ved 
Vandet. Pladsen ved vandet er 
byens oprindelige Havneplads og 
nu kan er det et sted hvorfra man 
kan se både tra�kken fra Drejø,ærø 
osv ankomme. Pladsen skal lave et 
ophold for folk der vil opleve denne 
traf�k. En ankomst situation / et 
vinke platon  
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Tema - Ungdommens år - 
havnepladsen - Havnegade - 
Ungetema  - stor Multi plads ved 
Vandet.Reduceret 25 %


Identitet redskab til at opnår den ønskede
strategi 


Redskab 
Det Historisk træk - et gennem-
løbende vandløb der forbinder 
byen og vandet.


Redskab 
dynamisk & justbar belysning så 
pladsen skifter karakter efter brug


Jo mere dynamisk jo bedre 
aktiviteter og ophold kan 
indtænkes i det overordnede lys 
koncept


Redskab 
Fleksibilitet og multi funktionelt 
rum / der skiftevis kan  give plads 
til events og gøjl (sommer) og 
parkering (vinter).


Redskab 
Belægningen bliver et sammen-
hængende tema der muligøre at 
alle kan få en god kontakt mellem 
ude og inde dvs sammenhæng 
mellem funktionerne og forar-
ealerne. 


Redskab 
Kunst / fremvisning - der leder og 
forandre rummet. Når museet er 
lukket  - vises kopier af de fynske 
malere i slipperne f.x. 


Redskab 
Maritint tema  en -. . .  gør færgen 
til mere end bare en færge - det er 
en event -  . 


Redskab 
det samme.... . 


Redskab 
Belysningen  invitere til ophold 
ude som inde .. kulørte lamper / 
lidt dunkelt og lidt duften af mad 
iscenesætter passagen som et 
mødested / et rekreativt  


Redskab 
Belægningen bliver et sammen-
hængende tema der indicere 
Transport/ HuB / tilgængelighed. 
En belægning der gør passagen til 
en særlig del af Svendborg - 
særlig del af Fyn - af Danmark - i 
verden. 


Reference / eksenple fra andre 
steder 


I:\20070306\ga4373.jpg


I:\20070328\ga5101.jpg


I:\20070427\ga5584.jpg


I:\20070307\ga4435.jpg


I:\20080602\ga7397.jpg


II:\20080416\ga6852.jpg


I:\20080606\ga7561.jpg


et godt færgeleje 


Tema - Vandet - et virtuelt vandløb 
der skaber identitet. Et historisk 
parameter der forbinder byen med 
Vandet   


Tema - Kommerciel / markeds-
gård. Posthuset og Fakta/Brugsen 
udgør elementer der er med tl at 
påvirke oplevelsen af gårdrummet. 
Proviantering for lystsejlerne kan 
ligeledes tænkes ind når andre 
funktioner og initerativer der ligge 
i forlængelse af dette tema.  


Tema - SOSU uddannelse. - gode 
ude areler og muligheder for 
bruge gården til kantine / 
undervisning / hæng out. Lokal 
erhverv der deler denne gård, kan 
ligeledes bruges denne mulighed. 
Miljøer krydses. Plads til �eksib-
litet. 


Tema - kan dette også være kunst 
tema til alle.


Tema - baggårdens rum 
Parisiske Cafe\ miljø’er 
Berlinske høfe - some en 
modsætning til det maritime 
Jessensmole -  kan en cafe’ 
miljøer slipway skabe intime 
byrum og passager der kan 
fungere i sæsonen.


Tema - Den spanske forbindelse - 
Svendbord & Verden - Transport 
HUB’en er vigtigt for stedet og 
brugen af stedet. Ankomsten - 
ventesituationen - infomation til 
byen og hvordan man navigerer i 
byen.  


Tema - De fynske malere - smalle 
rum der hovedsagligt er passage 
kan bruges til at udstille i. Gra�ttit - 
nyere kunst / måske koples 
instituationer til som løbende har 
værker og ideer, såsom højskoler 
(ærø og Otterup). En koordinator 
skal inddrages passagen skal 
belyses så det er inviterende og  
trygt  
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Tema - Klosterplads og den direkte 
vej til vandet en mindre plads ved 
Vandet. Pladsen ved vandet er 
byens oprindelige Havneplads og 
nu kan er det et sted hvorfra man 
kan se både tra�kken fra Drejø,ærø 
osv ankomme. Pladsen skal lave et 
ophold for folk der vil opleve denne 
traf�k. En ankomst situation / et 
vinke platon  
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Urban Lounge, St. Gallen, Schweitz


Oslo, Norge


Barcelona, Spanien


London, England


Kronprinsensgade, København


Bebelsplatz, Tyskland


Schouwburg Plein, Rotterdam, Holland


Varde, Danmark


Kvarterhuset, Amager


Passagerne
Forbindelserne skal med hver deres karakter sikre 


gode forbindelser mellem bymidte og havn og 


samtidig bidrage til udviklingen af et nyt bykvarter. 


Det er vigtigt, at disse passager føres hele vejen fra 


Møllergade til havnekanten.


  


Princippet om passagerne tager udgangspunkt i et 


historisk træk nemlig Passagerne, der var måden 


hvorpå man bevægede sig fra den vindblæste 


havn og op til byens gader, hvor der var læ fra 


vind og vejr, og hvor hverdagsliv, handel og det 


sociale liv foregik i rummet mellem husene. Titlerne 


er eksempler og temaerne kan/skal ændres og i 


en realiseringsproces vil disse derfor tages op til 


diskussion og revudering for at de aktuelle aktører 


vil få medindflydelse på passagernes identiteter 
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Tema Redskab AnvendelseReferencer


Havne passagen - Havnegade 
og en ny havneplads - en stor 
multi plads ved vandet, som 
skal invitere til aktiviteter og 
bevægelse for alle.


Vand passagen - Et virtuelt 
vandløb, der skaber identitet, 
og som kan opleves døgnet 
rundt og året rundt. 


Dynamisk belysning - Jo mere 
dynamisk jo mere skifter 
pladsen karakter efter brug. 


Synliggør historiske spor i 
belægningen ved hjælp af 
vandelementer, der samtidig 
tilbyder sanselige oplevelser.


Multifunktionelt byrum med 
mange aktiviteter, bevægelse, 
ophold, havnedage, events,  
kaffe og sildemadder. 
Et byrum som evner at spænde 
mellem hverdagsliv og store 
byevents - og fungere godt til 
begge dele.


Gennemgangsrum med  
legende, historiske og 
underholdende ophold, 
rekreation og pauser. 
Et byrum som kan opleves på 
en almindelig tirsdag.


Den Nye passage


Vandløbet


Indkøbs-smøgen


Baggårds passagen


Den spanske trappe


Den direkte forbindelse


Historie gangen


Kommerciel markedsgårds 
passage -  Posthuset og 
supermarkedet udgør 
elementer, der er med til 
at påvirke oplevelsen af 
gårdrummet. 


Fleksibilitet og 
multifunktionelt rum der 
skiftevis kan give plads til 
udendørssalg  og parkering.


Aktivt gennemgangsrum med 
dagligt udendørssalg  samt 
proviantering for lystsejlerne 
i sommerperioden. Et byrum 
som aktiveres om dagen og 
fungerer som parkering om 
natten.


Uddannelsespassagen  - Gode 
udearealer med indbydende 
gårdrum, hvor lokalt erhverv 
kan dele gårdrummet med 
uddannelsesinstitutioner. 
Miljøer krydses og giver plads 
til fleksiblitet. 


Belægningen og aktive 
stueetager bliver et 
sammenhængende tema der 
muligør, at alle kan få en god 
kontakt mellem ude og inde, 
dvs. sammenhæng mellem 
funktionerne og forarealerne.


Udearealerne kan bruges 
til kantine, undervisning, 
studiedage, ophold, pause og 
mødested. 
Et byrum som primært 
aktiveres i studieåret - men 
fungerer døgnet rundt.


Den spanske forbindelse - der 
skaber direkte forbindelse 
mellem byen og transport 
HUB’en. En vigtig forbindelse 
for byen.
Intime baggårdsrum med 
parisiske cafe miljø’er/
Berlinske høfe - cafémiljøer 
er knyttet til den direkte 
forbindelse, som skaber intime 
byrum og passager, der kan 
fungere dag, nat, sommer og 
vinter. 


Belægningen og belysning 
bliver et sammenhængende 
tema, der indikerer  
tilgængelighed. En belægning 
der gør forbindelsen til en 
særlig del af Svendborg - særlig 
del af Fyn! Belysningen  
inviterer til ophold ude som 
inde - kulørte lamper / lidt 
dunkelt og duften af mad 
iscenesætter forbindelsen som 
et spændende, trygt mødested 
døgnet rundt.


Spændende og tryg forbindelse med 
mulighed for information til byen 
og til, hvordan man navigere i byen 
og ud til vandet. Et aktivt byrum 
året rundt med mulighed for ophold  
i byens spisestuemiljø med sol, god 
mad, rekreation, pause, kaffe og 
martini og mødested.
Et byrum der tangerer 
Trafikterminalen, der bliver en 
central beliggende dynamo. Som 
besøgende vil man nemt kunne 
orientere sig  og nemt mod byen 
hærlighedværdier.


En maritim passage  - med 
Klosterplads som et transitrum 
og Frederiksgade som et vigtigt 
bindeled mellem by og vand. 


Én belægning i et niveau 
skaber fornemmelsen af 
en samlet plads og giver 
fodgængere højere prioritet 
end biltrafikken. 


Et byrum med cafeer, 
værtshuse, leg, ophold, venten, 
take away samt boder med 
blomster og frugt.  Et byrum, 
der er aktivtt 24 timer og året 
rundt.


Den historiske passage - Et 
historisk parameter der 
forbinder byen med vandet. 


Synliggør historiske spor og lad 
belægningen fortælle  byens 
historie ved hjælp af “vinduer” 
og spor i belægningen samt 
vandelementer, der samtidig 
tilbyder sanselige oplevelser.


Gennemgangsrum med  
legende, historiske og 
underholdende ophold, 
rekreation og pauser. 
Et byrum som kan opleves på 
en almindelig tirsdag.


Tema - Ungdommens år - 
havnepladsen - Havnegade - 
Ungetema  - stor Multi plads ved 
Vandet.Reduceret 25 %


Identitet redskab til at opnår den ønskede
strategi 


Redskab 
Det Historisk træk - et gennem-
løbende vandløb der forbinder 
byen og vandet.


Redskab 
dynamisk & justbar belysning så 
pladsen skifter karakter efter brug


Jo mere dynamisk jo bedre 
aktiviteter og ophold kan 
indtænkes i det overordnede lys 
koncept


Redskab 
Fleksibilitet og multi funktionelt 
rum / der skiftevis kan  give plads 
til events og gøjl (sommer) og 
parkering (vinter).


Redskab 
Belægningen bliver et sammen-
hængende tema der muligøre at 
alle kan få en god kontakt mellem 
ude og inde dvs sammenhæng 
mellem funktionerne og forar-
ealerne. 


Redskab 
Kunst / fremvisning - der leder og 
forandre rummet. Når museet er 
lukket  - vises kopier af de fynske 
malere i slipperne f.x. 


Redskab 
Maritint tema  en -. . .  gør færgen 
til mere end bare en færge - det er 
en event -  . 


Redskab 
det samme.... . 


Redskab 
Belysningen  invitere til ophold 
ude som inde .. kulørte lamper / 
lidt dunkelt og lidt duften af mad 
iscenesætter passagen som et 
mødested / et rekreativt  


Redskab 
Belægningen bliver et sammen-
hængende tema der indicere 
Transport/ HuB / tilgængelighed. 
En belægning der gør passagen til 
en særlig del af Svendborg - 
særlig del af Fyn - af Danmark - i 
verden. 


Reference / eksenple fra andre 
steder 


I:\20070306\ga4373.jpg


I:\20070328\ga5101.jpg


I:\20070427\ga5584.jpg


I:\20070307\ga4435.jpg


I:\20080602\ga7397.jpg


II:\20080416\ga6852.jpg


I:\20080606\ga7561.jpg


et godt færgeleje 


Tema - Vandet - et virtuelt vandløb 
der skaber identitet. Et historisk 
parameter der forbinder byen med 
Vandet   


Tema - Kommerciel / markeds-
gård. Posthuset og Fakta/Brugsen 
udgør elementer der er med tl at 
påvirke oplevelsen af gårdrummet. 
Proviantering for lystsejlerne kan 
ligeledes tænkes ind når andre 
funktioner og initerativer der ligge 
i forlængelse af dette tema.  


Tema - SOSU uddannelse. - gode 
ude areler og muligheder for 
bruge gården til kantine / 
undervisning / hæng out. Lokal 
erhverv der deler denne gård, kan 
ligeledes bruges denne mulighed. 
Miljøer krydses. Plads til �eksib-
litet. 


Tema - kan dette også være kunst 
tema til alle.


Tema - baggårdens rum 
Parisiske Cafe\ miljø’er 
Berlinske høfe - some en 
modsætning til det maritime 
Jessensmole -  kan en cafe’ 
miljøer slipway skabe intime 
byrum og passager der kan 
fungere i sæsonen.


Tema - Den spanske forbindelse - 
Svendbord & Verden - Transport 
HUB’en er vigtigt for stedet og 
brugen af stedet. Ankomsten - 
ventesituationen - infomation til 
byen og hvordan man navigerer i 
byen.  


Tema - De fynske malere - smalle 
rum der hovedsagligt er passage 
kan bruges til at udstille i. Gra�ttit - 
nyere kunst / måske koples 
instituationer til som løbende har 
værker og ideer, såsom højskoler 
(ærø og Otterup). En koordinator 
skal inddrages passagen skal 
belyses så det er inviterende og  
trygt  


1


2
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Tema - Klosterplads og den direkte 
vej til vandet en mindre plads ved 
Vandet. Pladsen ved vandet er 
byens oprindelige Havneplads og 
nu kan er det et sted hvorfra man 
kan se både tra�kken fra Drejø,ærø 
osv ankomme. Pladsen skal lave et 
ophold for folk der vil opleve denne 
traf�k. En ankomst situation / et 
vinke platon  
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Tema - Ungdommens år - 
havnepladsen - Havnegade - 
Ungetema  - stor Multi plads ved 
Vandet.Reduceret 25 %


Identitet redskab til at opnår den ønskede
strategi 


Redskab 
Det Historisk træk - et gennem-
løbende vandløb der forbinder 
byen og vandet.


Redskab 
dynamisk & justbar belysning så 
pladsen skifter karakter efter brug


Jo mere dynamisk jo bedre 
aktiviteter og ophold kan 
indtænkes i det overordnede lys 
koncept


Redskab 
Fleksibilitet og multi funktionelt 
rum / der skiftevis kan  give plads 
til events og gøjl (sommer) og 
parkering (vinter).


Redskab 
Belægningen bliver et sammen-
hængende tema der muligøre at 
alle kan få en god kontakt mellem 
ude og inde dvs sammenhæng 
mellem funktionerne og forar-
ealerne. 


Redskab 
Kunst / fremvisning - der leder og 
forandre rummet. Når museet er 
lukket  - vises kopier af de fynske 
malere i slipperne f.x. 


Redskab 
Maritint tema  en -. . .  gør færgen 
til mere end bare en færge - det er 
en event -  . 


Redskab 
det samme.... . 


Redskab 
Belysningen  invitere til ophold 
ude som inde .. kulørte lamper / 
lidt dunkelt og lidt duften af mad 
iscenesætter passagen som et 
mødested / et rekreativt  


Redskab 
Belægningen bliver et sammen-
hængende tema der indicere 
Transport/ HuB / tilgængelighed. 
En belægning der gør passagen til 
en særlig del af Svendborg - 
særlig del af Fyn - af Danmark - i 
verden. 


Reference / eksenple fra andre 
steder 


I:\20070306\ga4373.jpg


I:\20070328\ga5101.jpg


I:\20070427\ga5584.jpg


I:\20070307\ga4435.jpg


I:\20080602\ga7397.jpg


II:\20080416\ga6852.jpg


I:\20080606\ga7561.jpg


et godt færgeleje 


Tema - Vandet - et virtuelt vandløb 
der skaber identitet. Et historisk 
parameter der forbinder byen med 
Vandet   


Tema - Kommerciel / markeds-
gård. Posthuset og Fakta/Brugsen 
udgør elementer der er med tl at 
påvirke oplevelsen af gårdrummet. 
Proviantering for lystsejlerne kan 
ligeledes tænkes ind når andre 
funktioner og initerativer der ligge 
i forlængelse af dette tema.  


Tema - SOSU uddannelse. - gode 
ude areler og muligheder for 
bruge gården til kantine / 
undervisning / hæng out. Lokal 
erhverv der deler denne gård, kan 
ligeledes bruges denne mulighed. 
Miljøer krydses. Plads til �eksib-
litet. 


Tema - kan dette også være kunst 
tema til alle.


Tema - baggårdens rum 
Parisiske Cafe\ miljø’er 
Berlinske høfe - some en 
modsætning til det maritime 
Jessensmole -  kan en cafe’ 
miljøer slipway skabe intime 
byrum og passager der kan 
fungere i sæsonen.


Tema - Den spanske forbindelse - 
Svendbord & Verden - Transport 
HUB’en er vigtigt for stedet og 
brugen af stedet. Ankomsten - 
ventesituationen - infomation til 
byen og hvordan man navigerer i 
byen.  


Tema - De fynske malere - smalle 
rum der hovedsagligt er passage 
kan bruges til at udstille i. Gra�ttit - 
nyere kunst / måske koples 
instituationer til som løbende har 
værker og ideer, såsom højskoler 
(ærø og Otterup). En koordinator 
skal inddrages passagen skal 
belyses så det er inviterende og  
trygt  


1


2


3


4


5


6


7


8


Tema - Klosterplads og den direkte 
vej til vandet en mindre plads ved 
Vandet. Pladsen ved vandet er 
byens oprindelige Havneplads og 
nu kan er det et sted hvorfra man 
kan se både tra�kken fra Drejø,ærø 
osv ankomme. Pladsen skal lave et 
ophold for folk der vil opleve denne 
traf�k. En ankomst situation / et 
vinke platon  
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Urban Lounge, St. Gallen, Schweitz


Oslo, Norge


Barcelona, Spanien


London, England


Kronprinsensgade, København


Bebelsplatz, Tyskland


Schouwburg Plein, Rotterdam, Holland


Varde, Danmark


Kvarterhuset, Amager


Passagerne
Forbindelserne skal med hver deres karakter sikre 


gode forbindelser mellem bymidte og havn og 


samtidig bidrage til udviklingen af et nyt bykvarter. 


Det er vigtigt, at disse passager føres hele vejen fra 


Møllergade til havnekanten.


  


Princippet om passagerne tager udgangspunkt i et 


historisk træk nemlig Passagerne, der var måden 


hvorpå man bevægede sig fra den vindblæste 


havn og op til byens gader, hvor der var læ fra 


vind og vejr, og hvor hverdagsliv, handel og det 


sociale liv foregik i rummet mellem husene. Titlerne 


er eksempler og temaerne kan/skal ændres og i 


en realiseringsproces vil disse derfor tages op til 


diskussion og revudering for at de aktuelle aktører 


vil få medindflydelse på passagernes identiteter 


“ Der er behov for at skabe sam-
menhæng mellem bymidte og 
havn gennem vedkommende og 
tilgængelige byrum for alle. 


Rekreative, dynamiske hverd-
agsrum, der indbyder til ophold, 
bevægelse og møder mellem 


mennesker.” 


Citat fra Strategi for Overgangszonen af 


Gehl Architects


Fra Strategi for Overgangszonen af Gehl Architects, side 15
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tEmaEr


Genetablering af  trappeanlægget ved terrassen
Der har tidligere været et trappeanlæg der forbandt Klosterplads/Toldbodvej 
med terrassen. 


En genetablering af trappeanlægget er et simpelt og effektivt greb, der både 
kan give et flot formelt rum, der byder velkommen til byen og samtidig ska-
ber en forbindelse mellem byen og pladsen 


Der efterspørges en moderne fortolkning, der giver rum til både formelt og 
uformelt ophold i stil med det der kendes fra fx. Havnetrappen.


Som udgangspunkt er trappeanlægget delt op i tre sektioner; terrassen, trap-
pen og landingen. De præcise dimensioner, og deraf anvendelsesmuligheder, 
af de forskellige dele afhænger af udlægget til vejprofiler.


materialeholdning
Renoveringen af Munkestræde har resulteret i et byrum med et simpelt 
formgivnigsprincip og en enkel materialeholdning. 


Det er måske oplagt, at arbejde med de samme materialer og parametre i 
formgivningen af Klosterplads og Frederiksgade. Det er ihvertfald intentionen, 
at der skal være genkendelige elementer, der giver slægtskab mellem de nye 
byrum; men ikke at de bliver ens. 


Gennemgående trafik
Trafikstrømmen gennem området har indflydelse på hele byen og skal ses i 
sammenhæng med Den Blå Kant projektet. 


Der er udarbejdet en trafikrapport, hvor der er afprøvet forskellige trafiks-
cenarier med henblik på at mindske/styre trafikken i området. OmrådeForum 
har valgt et scenarie, hvor Frederiksgade ensrettes, således at der fra den 
vestlige ende alene kan svinges ind fra Jernbanegade.


Beslutningen hviler på den grundlæggende forudsætning, at jo mere trafik-
gennemstrømningen hindres i området des mere trafik flyttes der ned på 
Jessens Mole/Kullinggade; hvilket som udgangspunkt ikke er ønskeligt.


I forbindelse med skisteringarbejdet er der rum for at afprøve forskellige 
modeller med afsæt i den ovenstående beslutning.


Parkering
De fleste p-pladser ved Klosterplads er korttidspladser og taxaholdepladser.  
Korttidspladserne servicerer bl.a. de nære butikker og taxaholdepladserne 
ligger logisk ift. både byen og stationen; men begge dominerer også i den 
nuværende udformning og antal. 


Uanset den endelige udformning er det vanskeligt at forestille sig, at det ikke 
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tEmaEr


vil komme til at koste p-pladser – idet hele Klosterplads i dag er omkranset af 
p-pladser. 


vand. 
Frederiksgade er udpeget som skybrudsvej. Det vil sige at store mængder 
regnvand fra byen løber via Frederiksgade og ned mod havnen. Allerede idag 
er der problemer med opstuvning af vand i den østlige ende af gaden. På læn-
gere sigt vil en kombination af øgede regnmængder og regnvandets gradvise 
afkobling fra kloaknettet betyder endnu større vandmængder på terræn


Vandet kan bruges til regnvandsbede eller indtænkes i hele projektet ved 
fordybninger der kan tåle, at ligge under vand og samtidig være byrum, når 
det er tørt.


Grønt
Svendborg bymidte mangler grønne områder og grønne byrum og både Klo-
sterplads og Frederiksgade er i dag hårde byrum, hvor der kun er få træer.
 
I en kombination af hække, træer, evt regnvandsbede etc. skal der i form-
givningen lægges vægt på, at det grønne fylder og at det i fremtiden har en 
markant grøn profil. 


Kunst
I 2017 vedtog OmrådeForum ’Kunststrategi for offentligt kunst i Svendborg’ 
og et kunstprogram for Klosterplads og Frederiksgade. 


Der er på overordnet niveau udpeget 2 større nedslagspunkter; trekantsplad-
sen ved Frederiksgade og området ved Sydbank, der kan ses fra Frederiks-
gade. Der peges også på to andre steder hvor der kan laves mindre værker. 
Her drejer det sig om et punkt på havnekajen og en gavl der stikker op over 
byen og kan ses fra Klosterplads.


Der er nedsat en kunstgruppe, som arbejder med kunst i det offentlige rum. 
Med afsæt i gruppens tanker afklares det i fase 2 hvordan kunsten konkret 
skal indtænkes i projektet.


Kulturarv
Klosterruinerne er godt kortlagt ifm. tidligere anlægsarbejder ved banen og 
heraf tidligere udgravning. 


Formidling af synlige arkæologiske fund ved udgravning vil forsøges indarbej-
det i anlægsprocessen - hvis muligheden opstår. 


Desuden ønskes ruinernes historie formidlet i det nye byrum - uden en egent-
lig blotlægning af ruinerne. 
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tiDS- OG PrOcESPlaN


uge 51 uge 1 uge 3 uge 7uge 5 uge 9uge 49uge 47uge 45uge 41 uge 43


Kontrakt og program


12. dec
- Byvandring/borgermøde
- Præsentation og 
   valg af scenarie i OF


7. feb
- Teknisk formøde
- Præsentation og valg af dispositionsforslag i OF


27. nov
- Aflevering scenarier


Uge 46
- Statusmøde


Der vil løbende være dialog mellem rådgiver og Liv 
i min By. Statusmøderne er interne møder mellem 
rådgiver og Liv i min By og planlægges så det giver 
bedst mening ift. processen. Møderne kan både 
foregå ved rådgiver eller ved Liv i min By .


November December Januar 2019 Februar


Uge 4
- Statusmøde


18. jan
- Aflevering dispositionsforslag


31. okt
-Besigtigelse
-Teknisk formøde
-Fyraftensmøde med OF


Juleferie


Fase 1. Fase 2. Fase 3. 


2 ugers høringScenarier Dispositionsforslag


Tidsplan


Fase 1 - Kontrakt og program
Efter forhandling af kontrakt startes der med et heldagsarrangement i Svend-
borg. I løbet af formiddagen er der fælles tur rundt i området og efterfølgende 
møde med de forskellige tekniske interessenter, herunder forsyningsselskabet 
(Vand og Affald), kommunens driftsafdeling (CETS), trafikrådgiver mm.


Der er allerede udarbejdet en skitse til program, som sammen med projektle-
delsen rettes til i løbet af eftermiddagen. 


Sidst på eftermiddagen afholdes et fyraftensmøde med OmrådeForum. Mødet 
har til fomål at præsentere OF for rådgiver og give rådgiver mulighed for at 
præsentere sig selv og evt. de første tanker vedr. opgaven. 


Fase 2 - Scenarier 
Der skitseres på tre scenarier, der kan danne baggrund for en debat og be-
slutning i OF om at gå videre med det ene scenarie til dispositionsplan. Et af 
scenarierne skal bygge videre på de forudsætninger der er beskrevet i pro-
grammet, hvorimod de andre gerne må udfordre programmet.  


I hele forløbet planlægges der statusmøder mellem rådgiver og Liv i min By. 
To uger før mødet lægges scenarierne op/ud til offentlig debat via Liv i min 
Bys hjemmeside/facebook. Samme dag som OmrådeForum skal vælge et 
scenarie afholdes der (samme dag) et offentligt arrangemnet, evt. i form af 
en byvandring, med rådgivende arkitekt og Liv i min By.


Fase 3 - Dispositionsforslag
Ud fra den seneste beslutning(er) i OF arbejdes der hen mod en dispositions-
plan, der kan endeligt vedtages i OF. 


Dispositionsplanen skal være egnet til at søge yderligere finansiering via 
fonde og skal bl.a. indeholde en redegørelse for de overordnede økonomiske 
rammer og et områdeopdelt budgetoverslag, der kan bruges til en etapeind-
deling og prioritering.
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December 2018


inTrOdukTiOn 
Projektidé – kort


Etablering af et bevægelsesevent, der skal gøre brug af det geografiske om-
råde i ”Projekt – Liv i min by”. Endvidere har eventet til formål at bære ud-
dannelse og forankring i lokalområdet med sig i samarbejde med Svendborg 
Sports- og Kulturfestival (SPULT). 


Baggrund for projektet


Liv i min by har rammesat i alt 500.000 kr til bevægelse, og i det regi er det 
besluttet i OmrådeForum, at der udføres nogle events/tiltag, der skal gøre 
brug af området i Liv i min by og samtidig inspirere til bevægelse.


Efter dialog mellem projektledere for hhv. Liv i min by og Bevæg dig for livet 
blev det besluttet, at målsætningen er et event, der inddrager lokale aktører, 
skaber opmærksomhed og muliggør forankring fremadrettet.


På baggrund af drøftelser blev et event med akrobatik, show, “kom og 
prøv”-elementer og moderne fortolkning af gymnastik som omdrejningspunkt 
fundet interessant og projektlederen for SPULT Festivalen kontaktet med hen-
blik på samarbejde. 


Et samarbejde blev etableret, og perspektiver, krav samt indhold i indeværen-
de projekt drøftet. Af dem kan nævnes:


•	 Involvering af lokale foreninger


•	 Eventet skal foregå i samarbejde med SPULT Festivalen


•	 Uddanne unge fra de selvorganiserede miljøer til at varetage og ideudvik-
le opgaver i forb. med eventet via KATAPULT (KATAPULT er en projektma-
geruddannelse under SPULT Festivalen som skal udvikle, afvikle og drifte 
events/delprojekter i SPULT-regi)


•	 Eventet skal indeholde et element af “kom og prøv” plus en show-del


•	 Skal kunne fungere som inspiration/pilotprojekt for kommende events 
frem mod L2021


Projektet skal danne platform for fremtidige events, der gør brug af byrum, 
der fx .står ubrugte uden for åbningstider. Samtidig giver eventet mulighed 
for at uddanne lokale aktører til eventmagere igennem DGI for på den måde, 
at få noget viden og uddannelse bragt til byen.


Med rødderne i det sydfynske 
foreningsliv er SPULT dels en 
årligt tilbagevende sports- og 
kulturfestival samt et netværk, 
som muliggør kommunikation 
på tværs af Svendborgs aktører 
inden for idræt, bevægelse og 
kultur.


Læs mere om SPULT her:        
https://www.spult.dk/
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Mål Og OrganisEring
Målgruppe


Børn fra idrætsforeninger i kommunen, forbipasserende der handler i byen, 
deltagere til JumpOFF event.


Formål/vision


Formålet med eventet er:


•	 At skabe opmærksomhed på et kvarter i byen


•	 At inspirere til bevægelse i anderledes rammer end traditionel idræt


•	 At skabe grundlag for fremtidig afvikling af events med fokus på bevægel-
se i byområdet


Mål/delmål faseopdelt


Målet med eventet er at gøre brug af et afgrænset byrum til bevægelse med 
inddragelse af lokale aktører


delmål:
•	 Lokalt foreningsdeltagelse i eventet


•	 Forankring i KATAPULT. 


•	 2 uddannede unge til at varetage eventet - og evt. fremtidige aktiviteter


Målet er at disse uddannes i KATAPULT eller StreetAttack-regi afhængig af 
funktion. KATAPULT foretrækkes.


succeskriterier


Et afviklet event med tilskueropbakning, deltagelse af lokale foreninger samt 
nogle lokale unge der kan drive/aktivt indgå i projektet fremadrettet. En for-
ankring af projektet i SPULT-regi uden brug for økonomisk tilskud fra Liv i min 
by er ligeledes et kriterium for succes.


vurdering af  risici/barrierer


Største barriere for eventet er vejret. Der skal tænkes i alternativ afvikling 
ved regn. Derudover kan begrænsninger i anvendelse af området, herunder 
afspærringer, være en udfordring for den planlagte rute.


Hvis vejret ikke tillader vilde spring på de opstillede redskabsbaner, tænkes 
der i en alternativ løsning med glidebane-aktiviteter for børn og voksne. Ba-
demuligheder tænkes ind i forbindelse med aktiviteter på Frederiksø.


Organisering af  projektet


Overordnet organisering af eventet:


Projektejer


•	 OmrådeForum


Formålet med projekt KATAPULT 
er at uddanne, dygtiggøre og 
støtte unge, innovative projek-
tledere, der ønsker at bidrage 
til det sydfynske idræts-, 
kultur- samt det folkeoplysende 
foreningsliv.


Læs mere om KATAPULT her: 
https://www.spult.dk/katapult







2


Projektledere


•	 Jesper Nøhr Bertelsen (Martin Brems)


•	 Jens Myrup Thomsen


Styregruppe


•	 Liv i min By 


Bidragsydere


•	 SPULT Festivalen


•	 SG


•	 ...


Projektdeltagere


Der skal etableres kontakt til lokale foreninger til deltagelse og sparring om-
kring eventet. Gymnaster fra JumpOFF.


Endvidere skal der rekrutteres unge til uddannelsesforløb i SPULT-regi (Stre-
etAttack, Unge I Front ell.lign.)


•	 Erhversforskolen til udstyr


•	 Kirkefolkene


•	 Helge Padegaard (kan sende info til butikkerne i området via etableret 
mail-kontakt)


Eventbeskrivelse


Selve eventdelen går ud på at opstille en form for “ski-løjpe” i bymiljøet med 
diverse gymnastikredskaber som ”hotspots”, hvor der skal leges med akroba-
tik og gymnastik som aktivitet, byrummet som ramme for bevægelse, samt 
bevægelse generelt. Ruten/løjpen er fastlagt som vist på kortet og inddrager 
både gader, trapper og lokale butikker/beværtninger.


For at afvikle arrangementet, skal der bruges frivillige hænder. Følgende tabel 
er tænkt som udkast til antal og opgaver, og er derfor ikke udførlig:


Opgave Antal Frivillige Opgave Antal frivillige
Set-up 30 Dommere 4
Koordinatorer 4 DJ 1
Tilmelding/
velkomst


6 Førstehjælp 4


Sikkerhedsmod-
tagere


20 Oprydnin 20


Ad hoc 4
Speakere 3 ialt 92
Aspærring af 
Møllergade


6 (Ikke unikke)


Hvis du tror, springgymnastik 
altid foregår i en idrætshal under 
ordnede forhold med sikkert 
underlag, tag over hovedet og 
omklædningsrum lige om hjør-


net, så tager du fejl.


Se mere om JumpOFF her:
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCHQR13XXM78jMM8rdMtQ-
z7w/videos?disable_polymer=1
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50m


© SDFE


Liv i min By - Bevægelse
Event-rute, forslag
165 meter fra start til slut


Tidspunkt: 19-09-2018 16:20:37
Udskrevet af: Jesper José Petersen
Målestoksforhold: 1:750


TORVET


HAVNETRAPPEN
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Milepæle


September 2018:


•	 Præsentation af idé til OmrådeForum


•	 Bud på mulig rute


•	 Indhentning af tilbud på live stream udstyr


•	 Første udkast til projektbeskrivelse


Oktober 2018:


•	 Rekrutteringsstrategi for hhv. foreninger og unge


•	 Udarbejdelse af detaljeret rutebeskrivelse


•	 Ansøgninger til afspærring og brug sendes


•	 Invitation til gymnastikforeninger udsendes


•	 Pressemeddelelse/info til Områdeforum


•	 Detaljeret tidsplan


November 2018


•	 Ansøgning om tilladelse til brug af byrum


•	 Detaljeret plan for dagen


•	 Forslag til Plan B


•	 Rekruttering af KATAPULT-projektmager


Maj 2019:


•	 Afvikling af event til SPULT Festivalen


Tid Programpunkt
FREDAG
18:00-21:00 Setup – Klargøring af bane


LØRDAG
8:00- 11:00 Setup – Klargøring af bane
11:00-11:30 Møde med frivillige – brief på dagens forløb
12:00-16:00 Åbne aktiviteter – Kom [Foreninger og klubber]
16:00-18:00 Konkurrence – DK’s bedste gymnaster dyster om den 


vildeste gennemførsel [JumpOFF]
18:00-21:00 Oprydning


Tids- Og HandlEPlan
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implementering af  succes
Fremadrettet skal eventet gerne kunne drives af de unge, der rekrutteres og 
uddannes i SPULT-regi. Alternativt kan eventet bruges som case/opgave på 
Sports Management eller Serviceøkonom udd. på Svendborg Erhvervsskole. 
Andre idrætter skal kunne se sig selv bidrage med aktivitet og deltagere i 
eventet årligt frem mod L2021.


Evalueringsplan
Dokumentation og datahåndtering journaliseres på nr. 18/24176. Hvordan 
projektet evalueres er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt.


NOTE: Der bør fokuseres på 2-3 forskellige synsvinkler for evalueringen, 
nemlig:
•	 evaluering og vurdering af projektets resultat(er)
•	 evaluering af projektets forløb (processen)
•	 evaluering af resultaternes betydning for fremtidige events i regi af Liv i 


min By


Potentialer
Projektet indeholder interessante perspektiver der på sigt kan føre til:
•	 Et muligt samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner (fx sportsman-


agement eller serviceøkonom)
•	 Andre bynære events hvor kultur, idrætsliv og arrangementer smelter 


sammen
•	 Iscensættelse af byens rum der inspirerer til at de bliver brugt endnu 


mere og på flere forskellige måder


Formidling af  resultater
Resultaterne af eventet dokumenteres via video produceret i samarbejde med 
SPULT, samt i en evalueringsrapport der fremlægges styregruppen for SPULT 
Festivalen, Kultur- og Fritidsudvalget i Svendborg Kommune, den adminis-
trative styregruppe for Bevæg dig for livet - Svendborg samt OmrådeForum. 
OmrådeForum holdes løbende orienteret om udviklingen i projektet.


POTEnTialEr Og FOrMidling
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rEssOurcEr
Foreløbigt budget er som følger


Set-up Kroner
Livestream af eventet til tilskuer i start og målområde (kameraer, setup, kabler, osv.) 20.000
Storskærm til livestream (skræm inkl. opsætning) 10.000
Lydanlæg til musik og speaker 5.000
Leje af redskaber ved PE-redskaber 7.500
Diverse rekvisitter (konfettirør, afskærmning osv.) 7.500
Frivillige
Forplejning 6.050
T-shirts 7.260
Markedsføring
Animeret rutebeskrivelse til brug i markedsføring af eventet, og fremtidige events i området 
i Liv i min by


10.000


Foto/videoproduktion af eventet til brug i SPULT regi (herunder også video til livestream) 15.000
Diverse
Leje af lastbil til transport af lyd, redskaber mm. 3.500
Walkytalky til projektkoordinatorer 2.500
Præmie til vindere (gavekort, slik til børn) 5.000
Buffer 10.000
I alt 109.310


derudover indgår medarbejdertimer fra projektlederne fra liv i min By, sPulT og Bevæg dig for livet.


Projektbeskrivelsen udarbejdet af: Jens Myrup Thomsen, Bevæg dig for Livet 
Sidst redigeret: 06-12-2018








i samarbejde med 


VIA TRAFIK


SCENARIER FOR


KLOSTERPLADS &
FREDERIKSGADE
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udarbejdet af







JESSENS MOLE


TORVET


STATIO
N


FREDERIKSGADE


KLOSTERPLADS


FÆRGEN TIL SKARØ/DREJØ
PROJEKTOMRÅDE
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00
INDHOLD
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Opgaveområde


01


FORUDSÆTNINGER


Koncept - planløsning


02


A


SCENARIER


SCENARIE A


Snit - arealanvendelse


Parkeringsoversigt


Temaer og forudsætninger


Trafikale forudsætninger


Koncept - planløsning


Koncept - planløsning


B


C


SCENARIE B


SCENARIE C


Snit - arealanvendelse


Snit - arealanvendelse


Karakter, Materialer 
og Funktioner


03


MATERIALITET
OG  FUNKTIONER


Parkeringsoversigt


Parkeringsoversigt
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FORUDSÆTNINGER
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FORUDSÆTNINGER
for udarbejdelse af de 3 scenarier


01


KOBLING MELLEM BY OG HAVN
I SAMSPIL MED
TVÆRGÅENDE TRAFIKALE HOVEDÅRE


• Frederiksgade fredeliggøres. Frederiksgade 
skal opretholdes som lokalvej, men trafikken 
kan ensrettes


• og vejen indrettes så biltrafik og parkering 
fylder minde. 


• Parkering. Parkeringspladser og 
taxaholdepladser dominerer i dag 
byrummene. Antal, placering og udformning 
kan ændres, men det er et ønske, at der 
bevares et antal pladser ifm. stationen og de 
omkringliggende butikker. 


• Grønne elementer. Svendborg bymidte 
mangler grønne områder og grønne byrum. 
Der ønskes en begrønning af byrummet ifm. 
omdannelsen.


• LAR. Frederiksgade og Klosterstræde er 
udpeget som skybrudsvej og skal kunne 
fungere som sådanne.


De tre scenarier undersøger balancen mellem at 
skabe gode byrum og en klar forbindelse mellem 
bymidten og havnen samtidig med at de trafikale 
behov tilgodeses og integreres som en del af 
bylivet og bybilledet.


TRAFIKALE FORUDSÆTNINGER


Fælles for scenarierne er, at der skal 
opretholdes dobbeltrettet færdsel på Toldbodvej-
Klosterplads-Jernbanegade. Der skal etableres 
enkeltrettede cykelstier i begge sider, og der 
skal opretholdes en række taxipladser tæt ved 
stationen, mulighed for privat afsætning og 
varelevering samt opretholdes et mindre antal 
korttidsparkeringspladser på Klosterplads.


Der skal fortsat være biltrafik i Frederiksgade, 
men her kan trafikken begrænses til et minimum, 
der afvikles med lav hastighed. En mulighed er at 
ensrette vejen. 


Klosterplads dimensioneres efter at to busser 
eller en sættevogn og en personbil kan afvikles 
samtidigt i begge retninger også i S-svinget. 
Derimod er det ikke en forudsætning at U-sving 
kan fortages på samme måde som det sker i dag. 


Denne undersøgelses scenarier omhandler 
omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade. 
Målet med en omdannelse er 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. 


OPGAVEOMRÅDER:


Klosterplads (delområde 1) består af Toldbodvej/ 
Klosterplads/Klosterstræde og en lille del af 
Jernbanegade. Toldbodvej er en af Svendborgs 
hovedtransportårer, der binder byens nordlige og 
sydlige del sammen. Samtidig er vejen center for 
offentlig trafik. Her er både busterminal, togstation 
og deraf mange fodgængere. Vejen munder ud 
i Klosterplads, hvor der er holdepladser til både 
taxier og biler til af- og påsætning til stationen.


Frederiksgade (delområde 2) består af 
Frederiksgade samt pladsdannelsen for enden af 
Frederiksgade ned mod havnen. Frederiksgade er 
i dag den primære forbindelse mellem by og havn 
og er Svendborgs værtshusgade. 


OPGAVENS TEMAER OG FORUDSÆTNINGER


• Forbindelser. Der ønskes en klar og tydelig 
forbindelse mellem bymidten og havnen. Her 
skal fodgængere prioriteres og have mulighed 
for at færdes uhindret på tværs af området. 


• Byrum og byliv. Det ønskes, at der skabes 
sammenhængende byrumsarealer som både 
indbyder til ophold og understøtter et aktivt 
byliv


• Trappe ved ‘terrassen’ på Klosterplads. 
‘Terrassen’ har tidligere været forbundet med 
Klosterplads af et trappeanlæg. Der er ønskes 
et forslag til en moderne fortolkning af et 
trappeanlæg.


• Trafik gennem Klosterplads. Toldbodvej-
Klosterplads-Jernbanegade skal fortsat afvikle 
en betydelig trafik. Det ønskes ikke, at den 
gennemkørende trafik overflyttes til f.eks. 
Jessens Mole, men trafikken skal i langt 
højere grad afvikles på omgivelsernes og de 
lette trafikanters præmisser







KLOSTERPLADS - FRA VEJRUM 
TIL PLADSRUM OG VEJRUM


FORBEDRE FORBINDELSER OG KOBLINGER
MELLEM BYMIDTE OG HAVN


FREDERIKSGADE FREDELIGGØRESForbindelser
/Koblinger til havnen/vandet


Torve og Pladser, Bymidte 


Koblende byrum


Havn


KOBLING BY OG HAVN
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01
FORUDSÆTNINGER







SKABE BYRUM MED BYLIVSKVALITETER FORGRØNNE BYMIDTEN


PARKERING REDUCERES 
- TIL FORDEL FOR BEDRE BYRUM
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01
OPGAVENS TEMMAER OG FORUDSÆTNINGER


REGNVANDSHÅNDTERING/LARLØSNINGER 
INTEGRERES I BYRUMMET







FREDERIKSGADE PLADS MOD JESSENS MOLE


KLOSTERPLADS


KLOSTERPLADS OG OVERGANG TIL FREDERIKSGADE


01
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Taxa, 8 p


Afsætning, 4 p


Korttids- p 66 p


Betalings-p, 44 p


Privat, 7 p


Cykelsti


Køreretning


Taxa / Afsætning


TRAFIKALT FLOW, I DAG PARKERING, I DAG
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01
PARKERINGSFORHOLD OG TRAFIKALE FORUDSÆTNINGER
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SCENARIE C


Alternativt scenarie:
Byrum etableres primært i rummenes kanter. Trafik og parkering 
hindres mindst muligt. Vejprofiler med kantsten føres igennem på 
både Klosterplads og i Frederiksgade. Byrummet omkring trappen 
på Klosterplads forbindes til stationen og videre ud til havene vha. to 
overgange udformet som hævede flader i vejen. En pladsdannelse 
ved stationsbygningens sydlige gavl giver bedre plads til gående 
mellem bymidten og Frederiksgade.


I Frederiksgades østlige ende etableres pladsdannelse i solen i 
vejens nordlige side og tilslutningen til Jessens Mole flyttes mod 
syd. Der etableres overgang over Jessens Mole og videre ud til 
Frederiksø via fodgængerovergang ud for pladsdannelsen mod nord


TRAFIK
Klosterplads:
• Vejprofilet indsnævres til 2 spor samt et taxaspor og afsætning 


langs stationsbygningen.
• Der etableres et taxaspor og afsætning langs stationsbygningen.
• Der etableres skråparkering overfor stationsbygningen (skal 


undersøges nærme).
• Der etableres evt. parallelparkering i svinget (skal undersøges 


nærmere)
Frederiksgade 
• Ensrettes i retning mod havnen, men bevares dobbeltrettet i den 


øvre del indtil indkørsel til parkeringsplads
• Vejprofil indsnævres, men etableres som vej med fortove
• Der etableres parallelparkering i vejens sydside.


SCENARIE B


Alternativt scenarie:
Det prioriteres at skabe det størst mulige byrum, samtidig med at 
trafikken nedtones mest muligt. 
Der etableres et stort, sammenhængende byrum vest og syd 
for stationen, med samme belægningskarakter i hele rummet. 
Vejbaner og cykelstier integreres i byrummets belægning.


Frederiksgade omdannes ligesom i scenarie A til en sivegade. 
Forbindelse over Jessens Mole etableres i Frederiksgades 
sydside ved at byrummet trækkes over vejen og forsættes på 
havnesiden. Det forudsættes at færgen mod Skaø/Drejø, og 
opmarchbåsene kan flyttes sådan at der også etableres byrum på 
havnesiden. 


TRAFIK
Klosterplads:
• Vejprofilet indsnævres til 2 spor 
• Der etableres et taxaspor og afsætning langs 


stationsbygningen.
• Ingen parkering indenfor byrummet/Klosterplads (kun 


afsætningspladser)
Frederiksgade
• Ensrettes i retning mod byen 
• Omdannes til en sivegade/shared space m. parkering i 


sydsiden i kombination med regnbede
• De to parkeringspladser øst for jernbanen sammenkobles for 


at lette trafikken i Frederiksgade.


SCENARIE A


Anbefalet scenarie:
Der skabes en klar forbindelse mellem bymidten og havnen 
samtidig med at de trafikale behov tilgodeses.


Et nyt byrum griber veje og stræder og skaber en markant kobling 
mellem bymidte og havn. Foran stationen trækkes byrummet over 
Klosterplads og der etableres sammenhæng til på tværs af vejen 
og videre ned ad Frederiksgade til havnen. En pladsdannelse 
ved stationsbygningens sydlige gavl giver bedre plads til gående 
mellem bymidten og Frederiksgade.


Frederiksgade omdannes til en sivegade med belægning i et 
niveau fra facade til facade. Pladsdannelsen i vejens østlige ende 
integreres i gaderummet. Forbindelse til Frederiksø etableres fra 
Frederiksgades sydside, hvorfra der vil være direkte forbindelse til 
det kommende havnebad og øvrige rekreative arealer.


TRAFIK
Klosterplads:
• Vejprofilet indsnævres til 2 spor
• Der etableres et taxaspor og afsætning langs 


stationsbygningen.
• Der etableres parallelparkering overfor stationsbygningen
Frederiksgade 
• Ensrettes i retning mod byen
• Omdannes til en sivegade/shared space m. integreret parkering 


i vejens nordside.
• De to parkeringspladser øst for jernbanen sammenkobles for at 


lette trafikken i Frederiksgade.


A B C


02
SCENARIER







ILLUSTRATION AF SCENARIE A
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A
SCENARIE
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SCENARIE
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SITUATIONSPLAN, SCENARIE A



kpgjep

Area Measurement

1385,34 sq m 







Cykelsti


Køreretning


Taxa / Afsætning


Taxa, 6 p


Afsætning, 6 p


Korttids-p, 41 p


Betalings-p, 44 p


Privat, 7 p


A
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SCENARIE


ULEMPER


• Der nedlægges 2 taxaholdepladser og 25 parkeringspladser. 
• Forudsætter en hængebro på kanten af vejbanen for at skabe gode 


forgængerforhold videre ud på molen.
• Den private parkeringsplads kan muligvis ikke bevares på samme plads.


FORDELE


• Der skabes en tydelig overgang over Klosterplads og en gennemgående forbindelse 
mellem bymidten og havnen via Klosterplads og Frederiksgade.


• Foran stationen skabes et præcist, letopfatteligt byrum i byens skala.
• I solsiden, ved gavlen af stationen, etableres et mindre byrum som skaber 


forbindelse mellem Klosterplads og Frederiksgade.
• Pladsdannelsen for enden af Frederiksgade bevares på sydsiden i tilknytning 


butikkerne. 
• Der sikres gode forhold for gennemkørende trafik og parkering. Trafikken er en del 


af bylivet og er med til at skabe liv i gaden.
• Frederiksgade omdannes til shared space/sivegade med mulighed for udeservering 


og ophold i gaden.
• Sammenkoblingen af p-pladserne øst for jernbanen, vil begrænse trafikken i 


Frederiksgade, da betjeningen af parkeringspladsen kan ske fra nord.
• Da Frederiksgade ensrettes op mod stationen, kan taxi og privat afsætning, der 


kommer fra nord, vælge en rute via Jessens Mole og Frederiksgade og dermed 
undgå at have behov for U-sving ved stationen.


A


+ _


ÆNDRING AF TRAFIKALT FLOWÆNDRING AF PARKERINGSFORHOLD


- 25 KORTTIDS-P
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SCENARIE 


A


SNIT FØR OG EFTER,
SCENARIE A
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A
SCENARIE
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B
SCENARIE 


FREDERIKSGADE
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SITUATIONSPLAN, SCENARIE B



kpgjep

Area Measurement

6898,87 sq m 







Cykelsti


Køreretning


Taxa / Afsætning


Taxa, 5 p


Afsætning, 7 p


Korttids-p, 33 p


Betalings-p, 44 p


Privat, 7 p
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B


+ _
ULEMPER


• Der nedlægges 3 taxaholdepladser og 33 parkeringspladser. 
• Trafikken ledes, foran stationen, gennem en lang strækning med 


byrumskarakter, hvilket kan give de bløde trafikanter en falsk tryghed.
• Byrummet foran stationen bliver stort og kan virke uklart, i forhold til 


afgrænsningen af trafikarealer og opholdsarealer.


FORDELE


• Det store samlende brum vil skabe en markant visuel ændring i bybilledet.
• Rummet, som i dag virker meget fragmenteret med mange kanter og materialeskift, 


samles.
• Bymidte kobles til havnen via ét samlende strøg.
• Frederiksgade omdannes til shared space/sivegade med gode forhold for 


udeservering og ophold i gaden. 
• Sammenkoblingen af p-pladserne øst for jernbanen, vil begrænse trafikken i 


Frederiksgade, da betjeningen af parkeringspladsen kan ske fra nord.
• Da Frederiksgade ensrettes op mod stationen, kan taxi og privat afsætning, der 


kommer fra nord, vælge en rute via Jessens Mole og Frederiksgade og dermed 
undgå at have behov for U-sving ved stationen.


• 


- 33 KORTTIDS-P


SCENARIE


ÆNDRING AF TRAFIKALT FLOWÆNDRING AF PARKERINGSFORHOLD
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B
SCENARIE 


SNIT FØR OG EFTER,
SCENARIE B
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B
SCENARIE







SCENARIE C
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C
SCENARIE 


FREDERIKSGADE


FREDERIKSØ


MUNKESTRÆDE
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SITUATIONSPLAN, SCENARIE C







Cykelsti


Køreretning


Taxa / Afsætning


Taxa, 5 p


Afsætning, 7 p


Korttids-p, 45 p


Betalings-p, 44 p


Privat, 7 p
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+ _
ULEMPER


• Der gås delvist på kompromis med intentionen om at skabe et 
sammenhængende forløb fra bymidte til havn.


• Muligheden for ophold og udeservering i Frederiksgade forbedres ikke 
meget.


• Langsgående parkering i S-sving er en meget tvivlsom løsning
• Da Frederiksgade ensrettes mod havnen kan behovet for U-sving være et 


problem


FORDELE


• Den gennemkørende trafik hindres mindst muligt
• Det scenarie hvor der nedlægges færrest parkeringspladser. 
• I solsiden, ved gavlen af stationen, etableres et mindre byrum som skaber 


forbindelse mellem Klosterplads og Frederiksgade.
• Pladsdannelsen i enden af Frederiksgade ved Jessens Mole etableres i solsiden.
• Cykelstier integreres ikke i byrum, hvilket mindsker risikoen for konflikter mellem 


cyklister og fodgængere.
• Overgang over Klosterplads udføres som en bred, hævet flade der skaber en tydelig 


og sikker krydsning.


C
SCENARIE


ÆNDRING AF TRAFIKALT FLOWÆNDRING AF PARKERINGSFORHOLD


- 21 KORTTIDS-P
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03
KARAKTER OG MATERIALITET
Eksisterende


Gader, stræder og pladser i Svendborgs 
bymidte er i dag befæstet med meget blandende 
materialer. I området omkring Klosterplads og 
Frederiksgade anvendes primært granit og 
tegl sammen med veje i asfalt og fortove med 
betonfliser.


GRANITBELÆGNINGER
I baggårdene omkring Frederiksgade findes 
klassiske granit-belægninger i små traditionelle 
formater som pigsten, chaussésten og brosten. 
Traditionelle granitmaterialer er også anvendt 
på det nyligt renoverede torv, som er udført på 
klassisk vis med chaussesten og en kant af 
granitfliser. Granitbelægninger harmonerer med 
den historiske bymidte og strædestruktur.


Andre af de nye byrumsprojekter i Svendborg 
er udført med blandede belægninger af beton 
og granit i større formater. Disse materialer 
og formater relaterer sig umiddelbart mere til 
havnens rum og karakter.


TEGL
Tegl er ikke et meget anvendt materiale i 
Svendborg, men på Klosterplads er både fortove 
og andre sidearealer befæstet med tegl. Også 
det ny omlagte Munkestræde er udført i tegl. Hvis 
der arbejdes videre med en belægning af tegl kan 
der på den måde skabes en sammenhængende 
materialitet i området omkring stationen. 


3 ALTERNATIVER
Der foreslås 3 alternative materialevalg, som ville 
kunne spille sammen med byens struktur, skala 
og karakter:
• Tegl
• Klassiske granitbelægninger
• Granitbelægninger i større formater


Alle 3 materialer er klassiske og kan samtidig 
gives et nutidigt præg og der kan leve op til 
den brug og de funktioner som skal varetages 
på Klosterplads og i Frederiksgade i fremtiden, 
ligesom alle 3 har en smuk stoflighed og patinerer 
smukt.
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MATERIALITET
KARAKTER


TEGL03
TEGL
Byrum og gader omkring Klosterplads og 
Frederiksgade anlægges i teglbelægninger i 
kombination med asfaltveje og evt. granitkantsten. 
På den måde arbejders videre med et materiale 
og en karakter, som allerede er anvendt i 
Munkestræde og som allerede ligger i byrummet 
i dag.


Tegl vil give byrummet en varm og stoflig karakter, 
som står godt til de eksisterende bygninger.


Der findes en del gode eksempler på byrum og 
shared spaces i bl.a. Odense som er udført i 
tegl, f.eks. den ny omlagte Ny Vestergade. Århus 
universitetspark er desuden et klassisk eksempel 
på smukke teglbelægninger.


Frederiksgade
I scenarie A og B omdannes Frederiksgade til en 
sivegade med ens, niveaufri belægning fra facade 
til facade. Hele vejforløbet kan anlægges i tegl 
med mulighed for udeservering langs facaderne 
og på pladsdannelsen mod havnen. Parkering kan 
integreres i gaden med søm eller en markering i 
belægningen.
I scenarie C kan der anvendes en kombination af 
asfalt og tegl med brede fortove til udeservering 
og ophold.


Klosterplads
På Klosterplads kan teglen anvendes i byrum, 
på fortove og på pladsdannelsen foran stationen. 
Trappen vil både kunne udføres i tegl eller beton. 
Et byrum i tegl vil skabe en materialemæssig 
sammenhæng med Munkestrædet, Hvis de øvrige 
stræder, som fører ned til Klosterplads, også 
udføres i tegl forstærkes sammenhængen mellem 
bymidte, Klosterplads og havn.


KLASSISKE GRANITBELÆGNINGER
Torvet i Svendborg er for nyligt anlagt i 
granitchaussessten og granitfliser som på 
meget fin vis rammer byens skala, historie 
og materialitet. Det ville skabe en naturlig 
sammenhæng mellem den historiske midtby 
og havnen hvis hele forløbet over Klosterplads 
og Frederiksgade blev udført i samme 
klassiske belægninger; chaussesten, brosten, 
bordurgranitfliser, granitkantsten. Ligeledes er 
baggårdene omkring Frederiksgade befæstet med 
klassiske granitmaterialer og en belægning af 


granit kunne på den måde være med til at skabe 
sammenhæng i et større område.


Granitbelægninger skaber en rolig, klassisk og 
stoflig karakter. Materialet velegnet til forskellige 
trafikale forhold og let at tilpasse niveauspring og 
skæve hjørner.


Der findes en række gode eksempler, hvor der 
er arbejdet på en nutidig måde med klassiske 
granitformater. Bl.a. kan nævnes: Sankt Hans 
Torv, Bryggen ved Nordea, Købmagergade, 
Kalmar Torv og Roskilde Stændertorv.


Frederiksgade
I scenarie A og B kan hele vejen omdannes til en 
sivegade i granitchaussessten. Tilgængelighed 
kan løses med parallelle bordurbånd eller med at 
arbejde med en finere overflade på gangstrøg.
Parkering kan integreres i gaden med søm 
eller en markering i belægningen. I scenarie C 
kan belægningen udføres som en kombination 
af granitfortove og pladser og asfaltvej med 
granitkantsten.


Klosterplads
På Klosterplads kan forskellene mellem de bløde 
og hårde trafikanter give sig udtryk i forskellige 
belægninger. Brede granitkantsten vil skabe 
tydelige overgange og øge trygheden i trafikken. 
I det trafikerede byrum vil belægningen kunne 
udføres som en rumlebelægning, hvor bilister 
naturligt sænker farten.


GRANIT I STØRRE FORMATER
En tredje mulighed er at arbejde med granitfliser 
i større formater. Dette vil skabe en mere urban 
karakter og byrummene vil materialemæssigt 
orientere sig mere mod havnen.


Byens skala skifter fra den historiske bymidte til 
Klosterplads, som er et trafikalt rum med større 
bygningsvolumener, og til havnens helt store 
skala. På den vis, ville et skift i formater kunne 
understrege skift i skala i vejen mod havnens rum.


Som ved de to øvrige materialer kan granitfliser 
anvendes i hele gadeprofilet på Frederiksgade og 
på pladsdannelser og fortove, enten alene eller i 
kombination med asfaltveje. 
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03
GRØNNE ELEMENTER


Vi foreslår, at beplantningen i byrummene 
primært udgøres af vejtræer og større solitære 
byrumstræer som vil understøtte stedets 
bymæssige karakter. I det omfang det er muligt 
for ledninger og arkæologiske værdier vil træerne 
indgå som en væsentlig del af projektet.


Trappeelementet på Klosterplads kan kombineres 
med større solitære træer og derved skabe et 
helt særligt byrumselement. Grupper af træer 
på de mindre pladsdannelser i kombination 
byrumsinventar, vil kunne skabe gode 
opholdsmuligheder, under et grønt løvtag.


Trærækker i kombination med parkeringspladser 
eller langs fortove vil skabe smukke gaderum og 
være med til at markere afgrænsningen mellem 
biltrafik og gående.


I dag er der hovedsageligt lindetræer på 
Klosterplads. Det ville være oplagt at bruge linden 
som primært træ. Der kan arbejdes med klippede 
træer eller solitære med fritvoksende kroner.


På pladsdannelser og på særlige steder kunne 
der suppleres med robinia og fuglekirsebær, som 
bl.a. vil skabe en særlig karakter i byrummet 
under blomstringstid. Robina er et lysåbent træ 
som skaber et smukt løvtag. Fuglekirsebær er er 
et robust og godt bytræ.


Mod havnen hvor der skal tages hensyn til kraftige 
vindforhold kunne der plantes vindføre træer som 
visse typer af lind, (fx småbladet), eller sølvpil.
Både lind og pil er desuden tolerante overfor salt i 
rodzonen. 
Sølvpil er et lysåbent træ med sølvgrå/grønne 
blade som spiller i vinden.


GRØNNE BYRUM OG GADERUM
KARAKTER
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03
BYLIV OG UDESERVERING


Bredere fortove og små pladsdannelser vil skabe 
gode vilkår for udeservering og andet byliv. Der 
er i placeringen af byrummene taget hensyn til 
solforhold i gaderummet. Pladserne placeres 
enten i gode solforhold eller gøres store nok til at 
at solen når ned i byrummet i løbet af dagen.


GRØNNE BYRUM


En grøn karakter vil understøtte et byrum og et 
gadeforløb som er behageligt at opholde sig i. Det 
vil skabe et grønt modspil til bygningerne og skabe 
et blødere trafikalt byrum. Langs Frederiksgade 
kan der, hvis man ønsker at koble tagvand fra de 
omkringliggende bygninger, etableres regnbede 
som kan indgå som et grønt motiv i kombination 
med parkering i gaden.


VANDHÅNDTERING


Vejprofilet i Frederiksgade kan udføres i et u-formet 
profil enten med eller uden kantsten som adskillelse 
mellem fortov og kørebane. I en skybrudssituation 
vil vandet ledes naturlig i vejprofilet væk fra 
bygningerne ned mod havnen.
Regnbede langs Frederiksgade vil ligeledes kunne 
indgå som et grønt motiv i gaderummet. Dog kun 
til håndtering af hverdagsregn.


I byrummet i Frederiksgades østlige ende 
etableres en overløbsfunktion fra de eksisterende 
kloakledninger til de kommende skybrudsløsninger 
langs Jessens Mole som etableres under ”Den blå 
kant”. 


OVERGANGE


Overgangene over både Klosteplads og Jessens 
Mole kan etableres som hævede flader, der 
definerer en tydelig krydsning. Belægningsskifte vil 
yderligere sikre, at bilisterne bliver opmærksomme 
på at de krydser et område med mange bløde 
trafikanter.


OPHOLDSTRAPPE


Reetablering af trappen kan skabe en markant 
ændring af byrummet foran stationen, hvor oppe og 
nede samles af et nyt byrumselement. Byrummet 
samles, der skabes bedre tilgængelighed på tværs 
og gives nye muligheder for ophold.
Trappen kan enten udføres som et selvstændigt 
element i f.eks. beton, eller indpasses på naturlig 
vis i det øvrige byrumsgulv.


FUNKTIONER
KARAKTER
















i samarbejde med 


VIA TRAFIK


SKYGGE DIAGRAMER FOR


KLOSTERPLADS &
FREDERIKSGADE
2018.12.04


udarbejdet af







  
2 // VIA TRAFIK


21-03 09:00







  
3 // VIA TRAFIK


21-03 12:00







  
4 // VIA TRAFIK


21-03 15:00







  
5 // VIA TRAFIK


21-06 09:00







  
6 // VIA TRAFIK


21-06 12:00







  
7 // VIA TRAFIK


21-06 15:00





