Referat
Møde 3 i OmrådeForum 2018
Tid: 12. september 2018, kl. 17.00-20.00 | Sted: Munkestræde | Mad: Ja | Afbud: Johnni Balslev, Jan
Yttesborg.
Mad: ja, kl. 18

Velkommen. Ved formanden
Beslutningspunkter
1. Bevægelse. Jens Myrup Thomsen fra Kultur og Fritidsafdelingen er tilknyttet Liv i min By ifm.
bevægelsestemaet og vil præsentere et oplæg på mødet der udpeger retningen for temaet.
Der lægges op til et forløb der med afsæt i større og mindre events skal inddrage og inspirere børn og
unge til at bruge byens rum. Forløbet vil indebære inddragelse af både skoler, ungdomsskole, klubber
og gadeidrætsaktører (organiseret/selvorganiseret). Målet er at gøre de unge/ i stand til selv at sætte
aktiviteter i gang – og holde sig i gang. Konkret arbejdes på at lave en større event i foråret der bruger
Havnetrappen.
Projektledelsen indstiller:
• At der som udgangspunkt arbejdes videre på et program hvor der er fokus på tydelige events
med inddragelse og aktivering af lokale aktører.
• At ovenstående – sammen med præsentationen - danner retningen for et program der lægges
frem til endelig beslutning senest på næste møde i OmrådeForum.
Beslutning: Indstillingen vedtaget.

2. Klosterplads og Frederiksgade.
a. Trafikløsninger. Vi har fået de rådgivende trafikplanlæggere MOE til at efterprøve 4 scenarier,
A – B – C – D, i en trafikmodel. Modellen er dels fremskrevet med den øgede mængde trafik
der forventes generelt og den trafik som nye byggerier langs Jessen Mole og et nyt SIMAC
forventeligt kaster af sig. Desuden er hele området ved Jessens Mole og Klosterplads
nedskrevet til 40 km i timen, modsat 50 km i timen i dag. Fremskrivningen kaldes for Basis
2020. Se bilag ’Scenarier på kort’ for en mere overskuelig gennemgang af scenarierne.
Herunder er der et kort rids og konklusionen fra MOE’s rapport.
A: Adgang til Frederiksgade fra klosterplads/Jernbanegade kan kun ske via højresving når man
kommer kørende fra Jernbanegade
B/C: Frederiksgade er spærret ved Klosterplads
D: Klosterplads er spærret ved Brogade, Hulgade og Frederiksgade. Se bilaget Diagrammer
Konklusion fra rapport. Se bilaget Rapport:
Resultaterne af beregningerne viser, at der er tale om indre omfordelinger på vejnettet
omkring havneområdet i løsningsforslagene, hvor der arbejdes med ensretninger og lukninger
af Frederiksgade ved Klosterplads.
Derimod vil en egentlig lukning for biler på Klosterplads mellem Hulgade og Brogade give en
markant omfordeling af trafikken i det centrale Svendborg. Lukningen af Klosterplads betyder
at i størrelsesordenen 7-8.000 køretøjer skal ændre rutevalg eller finde nye mål.
På vejforløbet Jessens Mole – Havnepladsen – Brogade – Kullinggade beregnes en stigning i
trafikken på mere end 3.000 køretøjer i døgnet. På Valdemarsgade beregnes en stigning på
2.500 køretøjer. På Dronningemaen beregnes trafikken at stige med i størrelsesordenen 1.500
køretøjer.
Alle scenarier fjerner trafik fra både Klosterplads og Frederiksgade og flytter den over på
Jessens Mole, Kullinggade, Valdemarsgade og Dronningemaen. Fra scenarie A til B/C flyttes
der en væsentlig del af trafikken. Og igen fra B/C til D
Scenarie D har så gennemgribende indvirkning på trafikken i byen og især Jessens Mole, at
det ikke kan anbefales. I en fremtid hvor afspærring af klosterplads kombineres med p-huse,
shuttle-bus og omlægning af andre byrum, er det en vision der arbejder mod en egentlig bilfri
bymidte, hvilket ligger udover områdefornyelsens formål
B/C og flytter op mod 700 biler mere ned på Jessens Mole; hvilket umiddelbart virker
uhensigtsmæssigt ift. den vision der er for den fremtidige anvendelse af havnens rum.
Projektledelsen Indstiller:
• At der arbejdes videre med scenarie A.
Bilag: Trafikrapport + Diagrammer
Beslutning: Indstillingen vedtaget.

Mindretalsudtalelse ved Nikolai Amstrup: Trafikmodellen som er anvendt er defensiv og matcher ikke de
overordnede mål for Liv i min By.

b. Afgrænsning af projektområde.
Anlægsudgifter. Efter en nærmer gennemgang af anlægsudgifterne viser det sig at vi skal helt
op at finde ca. 11 mio. kr. til realisering af Klosterplads og 1. 5 mio. kr. til realisering af
Frederiksgade – udover de midler vi allerede har via programmet.
For Frederiksgade vurderes anlægsomkostningerne at ligge på ca. 3.100 kr. pr. m2 og for
Klosterplads på ca. 3.500 kr. pr. m2. Begge priser indeholder 15% til rådgiver og 15% til
uforudsete udgifter.
Desuden er der ved Klosterplads lagt yderligere knap 1.4 mio. kr. til ift. ønsket om at etablere
en bred trappe fra Terrassen til Klosterplads og 2 mio. kr. til arkæologiske udgravninger.
Sted
Klosterplads fra program
Frederiksgade fra program
I alt

Anlægsudgift, kr. Budget fra program, kr. Mangler kr.
16.798.434
5.836.698
-10.961.736
6.707.064
5.250.000
-1.457.064
23.505.498
11.086.698
-12.418.800

To områder mere. Udover Klosterplads og Frederiksgade, som er udpegede i programmet, er
der to tilstødende områder som det vil være oplagt at tage med i projektet; Klosterstræde og
den lille del af Jernbanegade der er mellem Klosterplads og Brogade.
Klosterstræde er oplagt at tage med idet strædet forbinder Møllergade med
Klosterstræde/Frederiksgade og der dermed vil være sammenhæng fra Kaj til gågade. Dette
kan vise sig vigtigt ift. fondsandsøgninger på to måder:
•

•

Gehl Arkitekters Byrumsstrategi for overgangszonen fra 2010, udpeger hele
strækningen fra Møllergade til Jessens Mole. Ligesom fx Havnetrappen og
Havnegade.
Vand og Affald’s udpegning af skybrudsveje medtager hele strækningen mellem
Møllergade og Jessens Mole

Udvidelsen med Jernbanegade er i højere grad af praktisk, pragmatisk karakter, da der
mellem Klosterplads og chaussestens-overgangen ved Brogade vil være en lille stump gl. vej
tilovers når den nye plads er anlagt.
Sted
Anlægsudgift, kr. Budget fra program
Jernbanegade
til Brogade
1.227.660
Klosterstræde
733.488
I alt
1.961.148

Mangler kr.
0
0
0

1.227.660
733.488
-1.961.148

Med de to yderligere områder i projektet vil der sammenlagt mangle 14.379.948 kr. ifm.
med anlæg af projektet. Se Kortbilag 1 hvor der også er en samlet opstilling af økonomi.

Hvilke byrum er vigtigst? Vi stoler selvfølgelig på at vi får hentet finansieringen hjem i samarbejde med
Fremtidens Havn. Ikke desto mindre vil vi gerne diskutere et scenarie hvor det ikke lykkes at få nogen
midler i kassen – hvad er så vigtigst? Ud fra en vurdering af sammenhængene i byen vil vi gerne pege på
følgende områder som kan rummes indenfor det beløb der allerede er afsat i programmet:
•
•

•

Frederiksgade - set i sammenhæng med etape 1 af Den blå Kant
Etablering af trappeanlæg ved Terrassen/Klosterplads og ny belægning på Terrassen – set i
sammenhæng med Munkestrædes nye belægning og den oplagte arkitektoniske og funktionelle
værdi som trappen vil få på pladsen.
Klosterstræde – set i sammenhæng med næste etape af Den Grønne Tråd-belægningen på
Møllergade som udvides forbi Klosterstræde

Det efterlader selve kørebanen på Klosterplads og området mellem Sydbank, jernbanen og stationen, der
efterfølgende vil kunne projekteres som en selvstændig etape. Klosterstræde er ikke en del af programmet
i dag og vil altså være en omprioritering ift. den eksisterende afgrænsning Se Kortbilag 2.
Projektledelsen Indstiller:
• At Klosterstræde og den del af Jernbanegade der ligger mellem Brogade og Klosterplads tages med
i projektet ift.:
o Skitseprojektet
o Fondsansøgninger
 Findes der finansiering til hele projektet tages områderne efterfølgende også med i
projekterings- og anlægsprocessen. Se kortbilag 2.
• Såfremt der ikke findes finansiering til hele projektet prioriteres områderne i nævnte rækkefølge
under Hvilke byrum er vigtigst? Se Kortbilag 3.
Bilag: Kortbilag 1 + Kortbilag 2 + Kortbilag 3
Beslutning: Indstillingens første punkt er vedtaget; der laves skitseprojekt og søges fondsmidler svarende til
områderne markeret på Kortbilag 1: Klosterplads, Frederiksgade, Klosterstræde og del af Jernbanegade.
Indstillingens andet punkt vedtaget i rækkefølgen: Frederiksgade – Etablering af trappeanlæg ved
Klosterplads - Klosterstræde.
Andet: Grundejer ved Kvægtorvet gives mulighed for at bruge samme rådgiver til skitseprojekt som Liv i
min By bruger, så der skabes sammenhæng mellem Frederiksgade og arealer på begge sider af Kvægtorvet.

Workshop
3. Opsamling på studietur. Hvad var godt og hvad var skidt - og hvorfor? Som afsæt for en drøftelse af
byrumskvalitet bruges de tilbagemeldingerne i har givet i evalueringsskemaerne fra studieturen.
Resultat: Skemaer udleveret til udfyldelse – Jeg sender til dem der ikke var til stede. Bagkant for
udfyldelse af skema: 3. oktober 2018.
Orienteringspunkter
4. Bylivspuljen til aktiviteter, 45.000 kr. Inden sommerferien valgte OmrådeForum (OF) at
imødekomme en ansøgning fra Betina Birkkjær ift. projektet byVANDring. Projektet er en
vandreforestilling der vha. af byens rum formidler Svendborg historie. Forestillingen løber af stablen i
løbet af september og Betina kommer og fortæller om ideerne bag.
5. Den grønne bylivspulje.
a. Inden sommerferien valgte OF at imødekomme en ansøgning fra FRIG (Foreningen Ribers
Gård) ift. at bygge en grøn platform/siddearrangement. Projektet er gennemført.
b. I Hulgade er den trekantede mini-plads blevet færdiggjort.
6. Bygningsfornyelsen i Liv i min By. Den 1. september lukkede bygningsfornyelsen under Liv i min By.
Der vil blive lavet en kort status.
7. Munkestræde nomineret til Svendborg Kommunes Arkitekturpris 
Orienteringer taget til efterretning

