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Referat 
Møde 2 i OmrådeForum 2019 
 

Tid: 8. maj 2019, kl. 16.30‐19.30 | Sted: Munkestræde | Mad: Ja | Tilstede: Lars Aagaard, (interessentrep.) 

Nicolai Amstrup, Johnni Balslev (borgerrep), Dorte Hoff Erichsen (grundejerrep.), Jan Yttesborg 

(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, Heidi Hauschild Jensen; Planafd.  

Afbud: Nils Valdersdorf Jensen (interessentrep.), Morten Refskou (Admin.) 

 
1. Akademisk nyt, orientering – taget til efterretning 
 
2. Orienteringer – taget til efterretning 

 
3. Dispositionsforslag for klosterplads og Frederiksgade 

Beslutningstema 
Ifm. Byrådets beslutning om at starte planprocessen og afsøge alternative p‐løsninger i området skal det 
besluttes om der er skal ændres i det eksisterende dispositionsforslag, som sendes videre til Teknik‐ og 
Erhvervsudvalget til brug for lokalplanforslagets udarbejdelse og offentliggørelse.  
 
Projektledelsen indstiller at: 
Der arbejdes videre med dispositionsforslaget i den nuværende form med følgende bemærkninger 

1. At der bibeholdes min. tre taxaholdepladser foran stationen 

2. At afsætnings p‐pladserne ved stationen omdannes til korttidsparkering 

3. At der gøres plads til to til tre taxaholdepladser langs Jessens Mole ved den nye 

pladsdannelse i Frederiksgade 

4. At det fortsat undersøges om vejprofilet ved S‐svinget på Klosterplads kan indskrænkes og 

dermed give mere plads til byrum eller p‐pladser foran stationen. (Notat fra WERK vedr. 

muligheder eftersendes og/eller gennemgås på mødet) 

 
Beslutning: 
Indstillingen er godkendt med følgende bemærkninger: 

Ad 1:Taxaholdepladser flyttes mod nord. 
Ad 2: Godkendt 
Ad 3: Ændres til 1‐2 
Ad4: På baggrund af notat, sker der ikke flere undersøgelser. Ifm. den videre projektering af 
den hævede flade og s‐svinget afklares det om der er mulighed for flere p‐pladser foran 
stationen. 
 

Jens Munk havde følgende mindretalsudtalelse: Der skal være mulighed for etablere erstatningspladser ift. 
de erhvervsdrivende i området. 
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4. Finansiering– drøftelse 

Dispositionsforslaget indeholder et anlægsoverslag hvor den samlede byggesum lander på 21.476.074 kr. 
fordelt på fem områder: Frederiksgade, Klosterplads/Jerbanegade, Trappen, Klosterstræde, 
Klosterplads/Toldbodvej.  
 
Dertil kommer rådgiverudgifter, evt. omkostninger ift. arkæologiske udgravninger og mulige udgifter til 
BaneDK’s ydelser på i alt: 3.990.356 kr. 
  
Vi har på nuværende tidspunkt 10.542.690 kr., midler fra områdefornyelsesprogrammet, og det samlede 
udgiftsoverslag ender på 25.466.430 kr. og der mangler således 14.923.732 kr. til at gennemføre det 
samlede projekt.  
 
Vi har fået afslag fra Realdania på en ansøgning på ti mio. kr. Som begrundelse for afslaget blev det anført 
1) at der allerede er gennemført et stort projekt i Svendborg med Realdania‐midler (Den Grønne Tråd) med 
samme tema, 2) at projektet mest har præg af at være et infrastrukturprojekt, 3) at sammenhængen med 
Den Blå Kant ikke er godt beskrevet.  
 
Der ønskes en drøftelse af mulighederne for at søge finansiering andre steder. 
 
Uddrag fra drøftelse 
Det er muligt at søge finansiering andre steder fx EU‐midler og andre fonde. Umiddelbart er det en 

udfordring idet byrumsprojektet er af en ret almen ikke specifikt rettet mod særlige brugere og aktiviteter. 

Det er undersøgt om der er relevante EU‐fonde – og umiddelbart er der ikke nogle puljer der støtter 

omdannelse af byrum. 

De prioriterede delområder blev vedtaget på mødet den 12. september 2018 og er fortsat: Frederiksgade – 

Trappen – Klosterstræde. 

5. Midlertidige foranstaltninger i Frederiksgade 

Beslutningstema 
I områdefornyelsesprogrammet er der under overskriften Fra trafikrum til Byrum sat i alt 300.000 kr. af til 

at afprøve konkrete tiltag ift. trafikomlægninger. På det sidste møde med ejere og lejere i Frederiksgade var 

der stor interesse for dels at afprøve de tiltag der ligger i dispositionsplanen, men også for at få en 

sammenhængende plan/udseende af udeserveringen generelt.   

Indstilling 
Projektledelsen indstiller at: der afsættes 200.000 kr. til afprøvning af trafikale scenarier i Frederiksgade. 

Beslutning 
Indstillingen godkendt 

 

6. Bylivspuljen 

OmrådeForum skal tage stilling til hvorvidt man ønsker at støtte de to projekter via Bylivspuljen 

 Spåneriet på Frederiksø ansøger om 12.000 kr. til en Hulebyggerworkshop for børn i slutningen af 

Juli.  
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Ansøgning godkendt. 

 

 Stine Kähler Madsen ansøger om 45.000 kr. til forskellige installationer til skateboarding i bla. 

Hulgade. Projektet skal finde sted fra uge 25.  

Ansøgning ikke godkendt 
 
 





NOTAT 003 


TRAFIK OG PARKERING KLOSTERPLADS 
 


Som opfølgning på indledende møde med politiet afholdt d. 22. marts 2019, ønsker bygherre belyst 


om antallet af parkeringspladser på Klosterplads kan øges dels ved at indrette S-svinget med en 


blødere kurve og dels ved at udelade fodgængerfelterne på Klosterplads. 


 


Alternativ A 


Ændringer ift. dispositionsforslag: 


• Cykelsti i vestlig side af vejen udgår (en fjernelse af cykelstien i vejens østlige side vil ikke 


frigive ekstra areal). 


• Fodgængerfelter udgår 


• Kørekurver i S-sving dimensioneres efter at to busser skal kunne passere hinanden samt at 


en sættevogn skal kunne passere en personbil.  


 


Antallet af parkeringspladser (alternativt afsætningpladser/taxaholdepladser) kan øges fra 7 til 10. 


 


 
 


Laplandsgade 4A, 2.sal 


2300 København S 


Denmark 


 


+45 3332 7804 


info@werkarkitekter.dk 
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Rev.:  


Rev. dato: - 


Int.: SH 


 


Sag: Klosterplads og Frederiksgade 


Sagsnr.: 2018_33 


Bygherre: Svendborg Kommune, Liv i Min By 


Søvej 13 B 


3460 Birkerød 


Denmark 


 


+45 4820 9000 


via@viatrafik.dk 


www.viatrafik.dk 







Fordele 


• Antallet af parkeringspladser øges med 2 pladser.  


 


Ulemper 


• Man går på kompromis med cyklisternes tryghed og sikkerhed til fordel for parkeringspladser. 


Vi kan ikke anbefale at fjerne cykelstien i den vestlige side af vejen 


• Man fjerner de to fodgængerfelter på den hævede flade. Fodgængerfelterne skal styre hvor 


fodgængerne krydser vejen. Det flow man i fremtiden vil få på tværs af vejen, vil helt naturligt 


ligge hvor de to fodgængerfelter er tegnet, hvilket berettiger deres eksistens. Hvis der ikke 


etableres fodgængerfelter vil vejen i praksis være umulig at krydse, hvis man er blind eller 


svagtseende, da man i så fald skal vige for den kørende trafik. Dette mener vi ikke er 


foreneligt med et projekt der skal binde byen sammen, ligesom det strider imod vejreglernes 


anbefalinger. Vi kan derfor ikke anbefale denne løsning.  


 


 


Alternativ B 


Ændringer ift. dispositionsforslag: 


• Fodgængerfelter udgår 


• Kørekurver i S-sving dimensioneres efter at to busser skal kunne passere hinanden samt at 


en sættevogn skal kunne passere en personbil.  


 


Antallet af parkeringspladser (alternativt afsætningpladser/taxaholdepladser) kan øges fra 7 til 8. 


 


 


 
Kørekurve for sættevognstog mod nord. 


 


 


 







 
Kørekurve for sættevognstog mod syd. 


 


Fordele 


• Antallet af parkeringspladser øges med 1 plads.  


 


Ulemper 


• Man fjerner de to fodgængerfelter på den hævede flade. Fodgængerfelterne skal styre hvor 


fodgængerne krydser vejen. Det flow man i fremtiden vil få på tværs af vejen, vil helt naturligt 


ligge hvor de to fodgængerfelter er tegnet, hvilket berettiger deres eksistens. Hvis der ikke 


etableres fodgængerfelter vil vejen i praksis være umulig at krydse, hvis man er blind eller 


svagtseende, da man i så fald skal vige for den kørende trafik. Dette mener vi ikke er 


foreneligt med et projekt der skal binde byen sammen, ligesom det strider imod vejreglernes 


anbefalinger. Vi kan derfor ikke anbefale denne løsning.  


Note 


Parkeringspladserne er i overnstående skitser dimensioneret ud fra en forudsætning om, at de skal 


fungere som parkeringspladser og ikke taxaholdepladser eller afsætningspladser. Parkeringspladser 


skal have en længde på 5 meter + 2 meters udbakningsareal. Ved taxaholdepladser er der ikke behov 


for de 2 meters udbakningsareal, hvis man forudsætter at de holder ikke kø og ikke skal kunne køre 


ind/ud af rækken. Pladsen vil derfor kunne optimeres hvis man etablerer taxaholdepladser i stedet for 


parkeringspladser og der kunne evt. blive plads til et smalt fodgængerfelt. 








OmrådeForum 2 2019 – 8. maj 2019


Dagsorden


• Akademisk nyt, Marie Debié


• Repræsentation i OmrådeForum. 


• TumbleRun den 25. maj, Bevægelse


• Den spiselige gade, Grønt og Blåt


• Den Rygende Pibe, Kunst


• Tidsplan + dispositionsplan for 
Klosterplads/Frederiksgade


• Finansiering – drøftelse


• Midlertidige foranstaltninger i 
Frederiksgade


• Bylivspuljen
• Hulebyggerworkshop


• Skatehacks







TumbleRun 25. maj 


• Styr på tilladelser


• Plan B under udarbejdelse –
dårligt vejr


• Gymnastikforeninger er med 
(Ollerup, Skårup, SG)


• Budgettet mindre – ingen 
storskærm


• Katapult projektmager tilknyttet 
afviklingen







Den spiselige gade, et grønt projekt i 
Møllergade.
• Mellem Havnetrappen og Tullebrinke


• Anlægsarbejde: eks. 8.-14.juni. 2019


• Projekt klar: 15. –16. juni 2019


• 15.Juni –august 2019: Projektet skal 
drifteshenover sommeren og kører til og 
med august (afhængig af vejret).


• Møde med butikkerne – positive!!


• Økonomisk ramme er 35.000-50.000kr.







Kunst i min By 


Budget – vores egne midler


Hulgade/Piben 200.000


Fr.gade/Klosterplads: 200.000


Fondsansøgninger mm : 100.000


• Små fonde + statens kunstfond 
til Hulgade


• Èn stor fond ift. Fr.sgade/ 
Klosterplads 







Den rygende pibe
Hulgade







Overordnet proces for Klosterplads og Frederiksgade - 2019


MARTS


BYRÅD 27. aug. Beslutning 
om dispositionsforslag og 
lokalplanforslag sendes i 
høring


APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPT. NOV.OKT. DEC.


TEU 6. juni
Godkendelse af brug af 
ekst. rådgiver


Sommerferie


Møde med Politi
22. marts


Notat
WERK/VIA 
trafik


FUNDRAISING


Offentliggørelse 8 uger
Uge 36 - 43 


K
lage


frist 4
 u


ge
r 


Bearbejd. af 
høringssvar


Udbud af 
Rådgiver aft.


December 2019
TEU/ØU/Byråd: 
Beslutning om endelig 
vedtagelse af KP-tillæg 
+ LP


Hovedprojekt


Udarbejdelse af lokalplanforslag


BORGERMØDE


OmrådeForum 31. okt.
OmrådeForum 8. maj 
Ændringer i 
dispositionsforslag
+ farvel til rep.


BYRÅD 26. feb.
Igangsætning af  
planlægning + 
p-forlig


OmrådeForum 6. feb. 
Godkendelse af 
dispositionsforslag


Nabo-lejermøde 
19. + 21. feb.


Realdania 28. feb


Forfoff. høring
Uge 10 - 13


BORGERMØDE 18. + 27. marts


Nabo-ejer og lejermøde 
25. apr.


Styregruppe: 


29. apr. 20. aug. 29. okt. 


TEU 9. maj 
Opsamling på 
foroff. høring


8
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0
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P-forliget


”I forbindelse med det videre arbejde med byfornyelsesprojektet på Klosterplads skal der – som erstatning for 
de parkeringspladser, der nedlægges på Klosterplads - arbejdes på følgende tiltag:


1. Parkeringsarealet ved Kvægtorvet, som kommunen har lejet, optimeres, således der skaffes flere 
parkeringspladser og et antal af pladserne nærmest Klosterplads omdannes til korttidsparkering. Antallet af 
korttidspladser og tidsbegrænsningen fastlægges på baggrund af dialog med Shopping Svendborg og 
Erhvervsforum.


2. Parkeringspladserne på Ramsherred omdannes til korttidsparkering. Beslutning herom træffes på baggrund 
af dialog med Shopping Svendborg og Erhvervsforum.


3. I forbindelse med omdannelse af Frederiksgade til ensrettet vej undersøges det, hvorvidt der i vinterhalvåret 
kan etableres skråparkering eller parallelparkering i den ene side af vejen. Dette undersøges i dialog med 
Områdeforum og med virksomhederne i Frederiksgade. Ligeledes afsøges hvordan der kan fastholdes et 
mindre antal korttids P-pladser i hjørnet ved Sydbank, alternativt ved taxaholdepladsen overfor.


4. I forbindelse med det videre arbejde med Blå Kant og udviklingsprojekterne på Jessens Mole undersøges 
muligheder for at etablere et P-hus, herunder mulighed for langtidsparkering.


5. Inden der træffes endelige politiske beslutninger om byfornyelsesprojektet afholdes der borgermøde om det 
samlede projekt, herunder om ovenstående delelementer”.
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Parkering i dag og i dispositionsforslag







Klosterplads/Sydbank
Fordele 


• Der etableres parkeringspladser i forbindelse med Sydbank og 
farvehandel på hjørnet af Klosterplads Klosterstræde. 


Ulemper 


• S-svinget, der samtidigt er et T-kryds udgør et vejforløb, hvor de trafikale 
forhold er mere uoverskuelige end en retlinet strækning. 


• ikke hensigtsmæssigt, at der etableres langsgående parkering, der yderligere 
komplicerer overblikket, og det kan måske ikke formelt tillades, da der ikke 
må være parkering i vejkryds. 


• Konkret medfører det fx, at en parkant vil have svært ved at få overblik over 
den bagfrakommende trafik, når vedkommende stiger ud af bilen, og 
manøvrering ind og ud af pladserne kan overraske trafikken på Klosterplads 
og måske især venstresvingende fra Frederiksgade. 


• S-svinget er (af hensyn til de store køretøjers arealbehov) så bredt, at en 
personbil kan foretage U-sving. Det kan yderligere komplicere forholdene 
hvis biler fra syd foretager U-sving for at benytte en af de to 
parkeringspladser. 


• Problemerne mildnes lidt af, at området udformes med henblik på at 
biltrafikken afvikles med lav hastighed. 


• Langsgående parkering vil svække oversigten ift. cyklister der vil krydse 
Klosterplads på vej mod Frederiksgade, hvis de vælger at placere sig foran en 
parkeret bil. Modsat kan parkeringssporet skabe et venteareal, hvis de 
vælger at placere sig bag den bageste bil. (Det skal her bemærkes, at de 
fleste cyklister formentlig vil vælge at krydse i fodgængerovergangen og køre 
på fortovet hen til Frederiksgade, så problemets omfang er formentlig 
begrænset) 







Fordele 


• Konvertering af afsætningspladser/varelevering er uden 
trafikale konsekvenser. 


• Der findes eksisterende afsætningspladser på Toldbodvej 
lidt længere mod nord. 


Ulemper


• Længere afstand mellem afsætningspladser og stationens 
hovedindgang. 


• Etablering af yderligere parkeringspladser syd for 
taxaholdepladserne betyder at to busser eller andre store 
køretøjer ikke længere vil kunne passere hinanden i S-
kurven. Herudover vil store køretøjer i retning mod nord 
komme over i modsatte kørespor. **


• Mange parkanter har svært ved at gennemskue 
komplicerede restriktioner, hvis man vælger en løsning 
med forskellige parkeringsrestriktioner på de samme 
pladser i løbet af dagen 
(varelevering/afsætning/tidsbegrænset parkering). 


Klosterplads/Toldbodvej







Frederiksgade skråparkering


Fordele 


Der etableres op til 7 yderligere 
parkeringspladser. (+ 4 mere end 
i dag)


Ulemper


Parkeringspladser kan sløjfes i 
sommerperioden, men det er 
ikke umiddelbart muligt at lave 
midlertidige ændringer fra 
længde- til skråparkering. En 
ændring i parkeringsretning vil 
påvirke hele vejprofilet og både 
kørespor og p-pladser tænkes 
markeret i belægningen. 







S – svinget; mindre asfalt…hvordan


• Shared space –Scenarie B


• Ensretning for store køretøjer – må kun køre mod syd


• Ensretning for busser – regulering af s-svinget. NB: andre store køretøjer


• Sløjfe cykelstier.


• Fladere s-sving.


• Undvære fodgængerfelter - hvad kan vi så?


• (To tegnede alternativer A+B)







Alternativ A 


Ændringer ift. dispositionsforslag: 


• Cykelsti i vestlig side af vejen udgår (en fjernelse af 
cykelstien i vejens østlige side vil ikke frigive ekstra areal). 


• Fodgængerfelter udgår 


• Kørekurver i S-sving dimensioneres efter at 


• to busser skal kunne passere hinanden samt 


• at en sættevogn skal kunne passere en personbil. 







Alternativ A 


Fordele 


Antallet af parkeringspladser øges med 2-3 pladser. 


Ulemper 


Man går på kompromis med cyklisternes tryghed og 
sikkerhed til fordel for parkeringspladser. Vi kan ikke 
anbefale at fjerne cykelstien i den vestlige side af vejen 


Man fjerner de to fodgængerfelter på den hævede flade. 
Fodgængerfelterne skal styre hvor fodgængerne krydser 
vejen. Det flow man i fremtiden vil få på tværs af vejen, vil 
helt naturligt ligge hvor de to fodgængerfelter er tegnet, 
hvilket berettiger deres eksistens. Hvis der ikke etableres 
fodgængerfelter vil vejen i praksis være umulig at krydse, 
hvis man er blind eller svagtseende, da man i så fald skal 
vige for den kørende trafik. Dette mener vi ikke er foreneligt 
med et projekt der skal binde byen sammen, ligesom det 
strider imod vejreglernes anbefalinger. Vi kan derfor ikke 
anbefale denne løsning. 







Alternativ B 
Ændringer ift. dispositionsforslag: 


• Fodgængerfelter udgår 


• Kørekurver i S-sving dimensioneres efter at to busser skal 
kunne passere hinanden samt at en sættevogn skal kunne 
passere en personbil. 


Fordele 


• Antallet af parkeringspladser øges med 1 plads. 


Ulemper 


Man fjerner de to fodgængerfelter på den hævede flade. 
Fodgængerfelterne skal styre hvor fodgængerne krydser 
vejen. Det flow man i fremtiden vil få på tværs af vejen, vil 
helt naturligt ligge hvor de to fodgængerfelter er tegnet, 
hvilket berettiger deres eksistens. Hvis der ikke etableres 
fodgængerfelter vil vejen i praksis være umulig at krydse, 
hvis man er blind eller svagtseende, da man i så fald skal 
vige for den kørende trafik. Dette mener vi ikke er foreneligt 
med et projekt der skal binde byen sammen, ligesom det 
strider imod vejreglernes anbefalinger. Vi kan derfor ikke 
anbefale denne løsning. 







Alternativ B1 


Note 


Parkeringspladserne er i ovenstående skitser dimensioneret 
ud fra en forudsætning om, at de skal fungere som 
parkeringspladser og ikke taxaholdepladser eller 
afsætningspladser. Parkeringspladser skal have en længde på 
5 meter + 2 meters udbakningsareal. Ved taxaholdepladser 
er der ikke behov for de 2 meters udbakningsareal, hvis man 
forudsætter at de holder ikke kø og ikke skal kunne køre 
ind/ud af rækken. Pladsen vil derfor kunne optimeres hvis 
man etablerer taxaholdepladser i stedet for 
parkeringspladser og der kunne evt. blive plads til et smalt 
fodgængerfelt. 







Beslutningspunkt..


Projektledelsen indstiller at:


• Der arbejdes videre med dispositionsforslaget i den 
nuværende form med følgende bemærkninger


1. At der bibeholdes min. tre taxaholdepladser foran 
stationen


2. At afsætnings p-pladserne ved stationen 
omdannes til korttidsparkering


3. At der gøres plads til to til tre taxaholdepladser 
langs Jessens Mole ved den nye pladsdannelse i 
Frederiksgade


4. At det fortsat undersøges om vejprofilet ved S-
svinget på Klosterplads kan indskrænkes og 
dermed give mere plads til byrum eller p-pladser 
foran stationen. (Notat fra WERK vedr. muligheder 
eftersendes og/eller gennemgås på mødet)?


Beslutning:


Ad 1: Godkendt –flyttes mod nord


Ad 2: Afsætnings pladser omdannes til korttidsparkering


Ad 3: Godkendt. Ændres til 1-2


Ad4: På baggrund af notat, sker der ikke flere 
undersøgelser…


JM: samme udtalelse som ved forrige OF







Finansiering







OF 3 2018, september. 


Beslutning: Indstillingens andet 
punkt vedtaget i rækkefølgen: 
Frederiksgade – Etablering af 
trappeanlæg ved Klosterplads -
Klosterstræde. 



















Midlertidige foranstaltninger i Frederiksgade


• Ensretning


• Udeservering


• Direktiv: hvordan skal det se ud


• Fælles fodslaw i gaden


• Tidsplan: nu


• Sommerfest


• 200.000 kr. 







Bylivspuljen


• Hulebyggerworkshop: 12.000 kr


• SkateHacks: 45.000 (+100.000)


• Performers Paradise: den store bylivspulje vs. tilpasse 
projekt







