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HELHEDSPLAN
ENTREPRISEGRÆNSE

Entreprisegrænse

Option, skal ikke ud-
føres i 2020





OVERSIGT BELÆGNINGER

Fortovsfl iser med 
chaussesten

Chaussesten
Den Blå Kant

Brosten
Den Blå Kant

Fortovsfl iser med 
chaussesten

Fortovsfl iser med 
chaussesten
eksist

Asfalt og chaussesten
eksist.

Klinker, gule
eksist.

Klinker, gule
eksist.

Klinker, gule
eksist.

Klinker, gule
eksist.
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HAVNEPLADSEN

Klinker, blandet mønster
eksist.

Betonbelægningssten
eksist.

Klinker

Granitfl iser

Granit på trappe

Chaussesten, savede på gangzone

Chaussesten, bueforbandt på kørearealer

Brosten på Den Blå Kant

Trædæk



Klinker:
Blanding af to typer klinker 
Gotland og Malmø
Format 
Gangareal: 240x78x52 mm
Kørearealer: 240x78x70 mm

Bånd i cortenstål. Som i Den Blå Kant projektet

Granit:
Nordisk blanding
Lige forbandt med savede chaussesten 
på gangarealer og chaussesten i bue-
forbandt på kørearealer



FREDERIKSGADE
Principsnit CC og udsnit



FREDERIKSGADE
Belægning

Klinker:
Blanding af to typer Gotland 

og Malmø

Granit:
Blanding af Biskopgård, 
rød Bohus, Halmstad og 
Bjärlöv

Biskopgård rød Bohus

BjärlövHalmstad

Granit:
Hvor der er behov for ekstra 
markeringer ved parkering og 
mellem køreareal og gangzone 
anvendes lys portugisisk gra-
nit.

Afvandingsrist i cortenstål
Udformningen er både gang-
venlig og cykelvenlig

De røde klinker binder gang-
arealerne sammen og skaber en 
forbindelse fra Klosterplads 
ned gennem Frederiksgade og til 
Havnepladsen. Det sydlige for-
tov udgør den primære forbin-
delse mellem Klosterplads og 
den trekantede plads i Frede-
riksgade.

Det modsatte fortov og køreba-
nen er i chaussesten i nordisk 
granit



FREDERIKSGADE
Belægningsdetaljer langs sydlig facade

Planudsnit belægninger ved sydlig facade 
1:250



FREDERIKSGADE
Planudsnit

Planudsnit 1:250

Planudsnit 1:250



KLOSTERPLADS
vv



Principsnit trappe AA 1:50

De gamle klostersten 
integreres i den nye 
trappe

Messing bånd indfræset i trap-
peforkanter ved gangarealerne

Gelænder ved trappe mod Klo-
sterplads fra Krøyers Stræde

Principsnit trappe BB 1:50



KLOSTERPLADS



Granit:
Blanding af Halmstad, Bohus, Vanga og 
Kulla

Blanding af forskellige granittyper på 
trappen giver et fl ot farvespil som pas-
ser godt til Svendborg bymidte.

Siddetrin beklædt med træ.
De gamle klostersten placeres på trappen.
Alle træer og bænke er nye

rød BohusHalmstad

Biskopgård Bjärlöv



Klosterstræde
belægningsudsnit

Chaussesten

Granitfl iser

Ledelinje



Granit:
Blanding af Biskopgård, 
rød Bohus, Bjärlöv, Halmstad

Blandingen gælder for alle størrel-
se fl iser.

Granitbelægningen ligger sig op af 
belægningen på Torvet og Havnetrap-
pen i type og udformning.
Dog er dette belægningsmønster med 
til at låse sig selv og dermed sik-
re at den ikke skrider.
Mod facader anvendes chaussesten 
som andre steder i gågaderne i 
Svendborg

Chaussesten langs facader

Bemærk:
Dette forslag med granitbelægninger 
I Klosterstræde og ovenfor trap-
peanlægget ikke forventes udført i 
2020, som del af nærværende pro-
jekt, grundet projektets økonomiske 
ramme.
Granitbelægningerne tænkes udført 
tilsvarende en fremtidig gågadebe-
lægning, og forventes drøftet i ef-
teråret 2020 med relevante parter.

Biskopgård rød Bohus

BjärlövHalmstad



HAVNEPLADSEN



HAVNEPLADSEN
Et multifunktionelt element

Overløbsbygværket omskabes til et sce-
ne/siddemøbel med mulighed for ophold 
og sidde trin.

Kanter i stål/perforerede plader og 
siddefl ader i træ

Ved arrangementer kan møblet bruges 
som scene og være omdrejningspunkt 
for forskellige tiltag. Der etableres 
strømudtag i forbindelse med elementet

Adgang til overløbsbygværk



HAVNEPLADSEN
Et multifunktionelt element

Belysning i kanterne skaber rum 
om aftenen. 
Belysningen har desuden en sik-
kerhedsmæssig faktor.

Mulige farverefe-
rencer

Elementet/siddemøblet kan have en 
kunstnerisk eff ekt som kan være 
med til at fortælle en historie 
om stedets.
Fotografi  på perforerede plader 
med lys bagved kan vise billeder 
fra det tidligere havnemiljø og 
livet i Frederiksgade, der engang 
var central for området. 



Stålbånd i cortenstål anvendes både i 
Blå Kant projektet samt nederst i Frede-
riksgade  ved den trekantede plads.

APTERING BYRUMSMØBLER

Aff aldsbeholder i cortenstål fordelt 
på hele projektområdet.
lukket i toppen og med stort side-
indkast. Som G9 Landskab, URB-E, 
130 L

Runde bænke ved Frederiksgade og på Klo-
sterplads for foden af trappen. 
Som G9 Landskab, Tronheim, Ø2 og Ø2,4

Cykelparkering som i bymidten
Cortenstål. Der placeres cykelparkering 
ved den trekantede plads på Frederiks-
gade.
Som Veksø, Silhuet cykelstativ



BEPLANTNING

Klosterpladsen:
Gleditsia triacanthos `Skyline´

Frederiksgade:
Prunus Umineko

Havnepladsen:
Liquidambar



Japansk prydkirsebær
Prunus Umineko
Matte mørkegrønne blade med 
lys underside
Rigtblomstrende med snehvide 
blomster
Ingen frugt
8-10 m, slank og kegleformet
Hårdfør og vindfør

Ambratræ
Liquidambar    
Mørkegrønt løv med glinsende 
overfl ade
Kraftige høstfarver fra orange 
til røde nuancher
8-12 m

Tretorn
Gleditsia triacanthos `Skyline´
Lancetformede spidse blade
Bred kegleformet og letløvet
Mørkegrøn med guldgule høstfarver
Sent løvspring
10-15  m
Tåler byklima og tørke

Trafi kterminalen - Gleditsia triacanthos `Sunburst´ Havnepladsen øst for Jessens Mole - plataner



Mastebelysning med 2 spots (iGuzzini), Højde 5 m

Mastebelysning med 3 spots (iGuzinni), Højde 5 m

Mastebelsyning med 3 spots (iGuzzini), Højde 6 m

Eff ektbelysning i gelænder

Uplights

Eksisterende Københavnerarmatur (Philips)
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BELYSNING



BELYSNINGSTYPER

Københavnerarmatur 
(Philips)
Eksisterende belys-
ning langs veje

Master i cortenstål
med spots
Ved pladser 6 m
Langs vej 5 m

MaxiWoody spots fra iGuzzini

Eff ektbelysning i gelænder lyser gelænder 
og trappe op i gangzoner

Uplights under ud-
valgte træer ved Klo-
sterplads



SKYBRUDSREGN FREDERIKSGADE

Vandrenden er 35 cm bred, V300 rende som 
fra ACO
Hulrist i cortenstål
Primær afvanding til linjeafvanding i 
midten af tværsnittet af Frederiksgade
Frederiksgade fungerer som skybrudsvej



Tværprofi l på Frederiksgade. 
Linjeafvanding mellem parke-
ringszone og kørebaneareal.



KULTURARVSFORMIDLING



Svendborg Kloster

Statuer af munke 1:1 fordelt på 
og omkring Klosterplads.
Fortæller om deres arbejde og 
ganag
Udvalgte statuer med aktiverbar 
lyd når man passerer

Tekst i belægningen
- Klosterplads er et større område 
med en kompleks historie som kan 
fortælles i tekst vist i belægnin-
gen
- Overblik over historien vises i 
tekst i belægningen 
- Kontur af hele klosteranlægget på 
et kort

Hologram vist fra Klosterpladsen 
ved ankomst fra Klosterstræde  
Viser det gamle Svendborg Kloster  

Skulpturelt element vi-
ser 3D eff ekt af kloste-
ret  

Omfanget af kulturarvsfor-
midling ved Klosterplads 
vil afhænge af den endelige 
fi nansiering.

Eneste royale begravelse i Svend-
borg - Junker Abel begravet 1278
- Sidste stykke af albuen tilbage
- 3D scanning af albuen laves til     
  en skulpturelt bænk
- perforeret plade med lys kan vise  
  snit af bygningen


