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SVENDBORG: Spoler vi tiden frem til 
årsskift et og åbner øjnene nede i 
Frederiksgade, er det et helt andet 
syn, der åbenbarer sig.

Frederiksgade - Svendborgs fest-
gade, og gaden, hvor tung trafi k 
gennem tiden har sneget sig fra by 
til havn og omvendt - påbegynder 
inden længe sin forvandling.

- Gaden bliver indrettet fra i øje-
blikket at være et trafi krum og en 
gade, der ligner alle andre, til at 
imødekomme de bløde trafi kan-
ter og det, at det er byens festgade.

Det forklarer Helle Baker, der er 
projektleder på Liv i min By - et om-
rådefornyelsesprojekt, som Frede-
riksgadeforvandlingen er sidste 
etape i sammen med omlægningen 
af Klosterplads, omtalt for nylig.

Forandringen bliver til at få øje 
på.

- Frederiksgade bliver omlagt på 
den måde, at asfalten forsvinder, og 
der kommer belægning fra facade 
til facade. Noget bliver klinkebe-
lægning, noget bliver granitbelæg-
ning. Der bliver bredere gangarea-
ler, hvilket vil sige, at der så kun bli-
ver en forholdsvis smal kørebane, 
og der bliver kun varetransport i de 
meget tidlige morgentimer. I den 
modsatte side af Crazy Daisy bli-
ver der en parkeringszone, der fal-
der ind med fortovsarealet forstået 
på den måde, at når der er særlige 
events, kan man bruge hele om-
rådet til udeservering. Der kom-
mer også nogle træer og en ny be-
lysning, som får en særlig karakter, 
der understreger, at det her er by-
ens festgade, siger hun.

For trafi kken betyder det, at ga-
den bliver ensrettet og skiltet som 
en gågade med mulighed for kør-
sel med en makshastighed på 15 
eller 20 kilometer i timen. Og den 

ensretning bliver inden længe sat 
i værk.

- Afh ængigt af hvad regeringen 
melder ud om muligheder for ude-
servering, kan det blive allerede fra 
1. maj. Det afh ænger også af, hvad 
vi bliver enige med de erhvervsdri-
vende i Frederiksgade om på et mø-
de på fredag. Men vi starter lidt tid-
ligt med at lave en ensretning af ga-
den uden at lave gaden om. Det er 
for at begrænse trafi kken derned, så 
de erhvervsdrivende får lidt bedre 
mulighed for udeservering gennem 
sommerperiode. De ser jo ind i en 
rigtig træls periode eft er sommerfe-
rien og frem mod årsskift et, for der 
vil hele gaden være gravet op. Det er 
et plaster på såret, siger Helle Baker.

En plads til scene og regnvand
Frederiksgade skal også være en 
skybrudsvej, hvor store vandmæng-
der kan løbe og blive opsamlet på 
den trekantede plads for enden af 
Frederiksgade nede ved havnen. 
På pladsen her vil den lille vej blive 
sløjfet til fordel for udeservering og 
en lille scene.

- Det er sådan en scene, der er 
måske 40 centimeter over terræn. 
Den er både til improviserede ar-
rangementer, hvis man nu hopper 
ud af Crazy Daisy og synes, man vil 
ned at give den gas dernede, og til 
for eksempel danseforeninger eller 
andre, der har lyst til at bruge den. 
Men den kan også bare være et sid-
demøbel, siger projektlederen.

Alt sammen handler det om at 
forbinde by og havn bedre og køn-
nere.

- Strategien er at få koblet højde-
ryggen, den gamle del af Svendborg 
i Møllergade, ned til havnen på for-
skellig vis. Det har man gjort med 
havnetrappen og omlægningen af 
Munkestræde med den fi ne klinke-
trappe. Det handler om at få skabt 
passager og få øget lækkerhedsvær-

dien, så man kan hoppe af færgen 
og blive mødt af et sted, hvor man 
tænker: Wauw, her er fedt at være, 
siger Helle Baker.

Omlægningen af Frederiksgade 
går i gang i august og løber til års-
skift et. I sammen periode skal Klo-

sterplads omlægges, og en gennem-
gribende renovering af Frederiks-
bro over til Frederiksøen og Ud-
rustningskajen på Frederiksøen bli-
ver der også taget hul på på samme 
tidspunkt som en del af Blå Kant-
projektet, der skal binde stræknin-

gen fra Christiansmide til den run-
de lystbådehavn bedre sammen.

Udeservering, 
festligt lys 
og en scene i 
Frederiksgade
Frederiksgade bliver forvandlet fra trafi krum 
til opholdsrum, blandt andet med plads til, 
at restauratørerne kan have udeservering.

Et kig ind i fremtidens Frederiksgade. Illustration: Land+ Landskabsarkitekter

Sådan ser den ud i dag, Frederiksgade. På Fynsamtsavis.dk kan du se nærmere på billederne og sammenligne før og 
eft er. Foto: Katrine Becher Damkjær

Per Nykjær Jensen, 
byrådsmedlem (V), 
Sundbakken 15, Svendborg

LOKALDEBAT: Nu har vi set 
den fi ne illustration af den 
nye trappe på Klosterplads. 
Det bliver fl ot sammen med 

nyrenoverede Klosterstræ-
de og Frederiksgade. Sam-
men vil det skabe en smuk 
forbindelse mellem by og 
havn. Venstres forslag er 
derfor at lade resten af Klo-
sterplads forblive, som den 
er i dag. Det kunne fi nt fun-

gere, når Klosterstræde, 
trappen og Frederiksgade 
bliver færdige. Det ville spa-
re mindst 15 millioner kro-
ner til en nyttesløs vejom-
dannelse, og det vil bevare 
cirka 20 nærparkeringsplad-
ser til stor gavn for detail-

handlen i området. Status 
quo på Klosterplads ville li-
geledes være til glæde for 
ældre og gangbesværede, 
som i stort antal benytter 
de mange sundhedstilbud i 
Klosterstræde og nærmeste 
omgivelser. Vi mener der-

for, at investeringer i den 
størrelse vil kunne bruges 
bedre til andre formål, sær-
lig i en post-corona tidsal-
der. Som bonus ville man 
tillige undgå endnu et år 
med trafi kkaos og butiksad-
komstgener.

Politik. 
Lad resten af Klosterplads blive som den er

Per Nykjær Jensen (V). 
Foto: Katrine Becher Damkjær
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