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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 aktiviteter 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.

Marts 2018

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 karakteriseres 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 koblinger mellem by og vand.
Opgraderes og videreudvikles passagerne, vil de blive centrale for både koblingen mellem by og vand, men også for karakteren og oplevelsen af overgangszonen 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
Områdefornyelseprogrammet.

forenings- og handelsliv er der ingen aktiviteter, som kan fylde indhold i ram-

Vedtaget af Byrådet december 2015

merne.
Aktiviteter og anlæg er kort sagt afhængige af hinanden. Derfor er partnerskab, dialog og det at skabe konkrete projekter sammen - helt bærende principper for Liv i min By.

Borgerdag med indsamling af ideer til områdefornyelsesprogrammet

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 OmrådeForum, der er en blanding af borger, bygningsejere, politikere og interessenter.
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baggrund
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

Strategi for overgangszonen

forbindelser mellem bymidte og havn og samtidig bidrage til udviklingen af et

Gehl Architects 2010

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.
DEN BLÅ KANT, SVENDBORG HAVN

PROJEKTKONKURRENCE
VISER VEJ FOR UDVIKLINGEN

Havnen er hjertet i Svendborg og liv på havnen er en bærende værdi i udvikHVAD 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.

lingen af den. Det understøtter vi ved at afprøve nye idéer og gøre brug af
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.

midlertidige anvendelser bl.a. på Frederiksø. De gamle værftsbygninger er lejet

Havnepark ved Toldboden
Illustration fra vinderforslaget

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.

Frederiksø med havnebad og kig til ny sluse mod syd
Illustration fra vinderforslaget

AKSONOMETRI OVER PARKEN

ud til både mindre og større virksomheder og kulturaktører - og præmissen er
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at det er midlertidige lejemål.
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.

MERE OM DEN BLÅ KANT
Besøg vores hjemmeside, hvis du
vil vide mere om DEN BLÅ KANT,
og hvad der sker lige nu.
Her kan du også finde konkurrenceprogrammet, dommerbetænkningen
og det samlede vinderprojekt.
www. fremtidenshavn.dk

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 bearbejdning af udvalgte deludsnit, med retningslinjer for design af byrum samt med tekniske løsninger på klimaudfordringerne. 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.

De store kajarealer giver i dag plads til alle former for aktiviteter, der tiltrækker

Vækst og Bosætning
Ramsherred 5, 1. sal
5700 Svendborg
Kontakt: Anna Als Nielsen
M 45 3017 5761
E anna.als@svendborg.dk
www.svendborg.dk

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.

aktører

MERE OM KONKURRENCEN
Se konkurrenceprogrammet
og mere information om alle
forslagene i konkurrencen på
www. fremtidenshavn.dk

Træskibshavnen med kig over ny slusedæmning
Illustration fra vinderforslaget

KONKURRENCEPROGRAM 2017
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VINDEREN AF KONKURRENCEN

BYRUM, HAVNELIV, KLIMATILPASNING

bejde med Havnedan kan vi skabe
tige retning.
Udarbejdelse: Svendborg Kommune
Grafisk redaktion: Jens V. Nielsen
Tryk: Production Facilities

både børn, unge og ældre. Aktiviteterner er dels arrangeret af lejerne og andre

DEN BLÅ KANT

SVENDBORG KOMMUNE

DEN BLÅ KANT
BYRUM, HAVNELIV, KLIMATILPASNING

SVENDBORG HAVN
DOMMERBETÆNKNING
INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE
JUNI 2018

Den Blå Kant er overskriften på en netop afsluttet arkitektkonkurrence. Den
KONKURRENCEPROGRAM
INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE
SEPTEMBER 2017

2018

Blå Kant skal sikre havnen og den havnenære by mod oversvømmelse ved

Vinderforslag; Den Blå Kant

højvande og kraftig regn. Samtidig indtænkes byrum med rekreative aktiviteter og oplevelser og byliv for alle - hele havnen rundt.
Projektet strækker sig fra Christiansminde i nordøst til den runde lystbådehavn mod sydvest og første etape af Den Blå Kant koncentrerer sig om området ved Prøveparken. Se kort på side XX.

Havnetrappen
I sommeren 2016 åbnede Havnetrappen der forbinder havnekanten med Møllergade 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.
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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 opholdsrum med kig ned over havnen og op mod Fure Kirkes tårn.

4.00

Matrikelgrænse

4.50

6.00
6.50

Matrikelgrænse

7.00
3.90

7.50
8.00

ophold

4.26

4430

8.50
9.00
9.50

3.90

4.30

10.00
10.50
11.00

4200

11.50

12.00

13.00

3.20

13.50

evt. regnvandsopsamling

00
42

14.00
14.50
15.50

16.00

16.70

15.00

14.20

3213

bænk

MØLLEGADE

9.50

UDSIGTSPLATEAU

14.78
15.40
16.02

4.00

3316

eksisterende gavl
evt. begrønnes

14.83

10.00

15.45

14.30

5.00

11.00

16.80

11.50

12.50

16.70

12.67

13.70

5.50

Matrikelgrænse

12.00

16.80

4.50

10.50

16.07

16.80

mast - belysning

9.00

8.50
8.00

7.50

7.00

6.50

Matrikelgrænse

6.00

udsigtsrepose

eksisterende gavl
evt. begrønnes

Havnetrappen, plantegning

Havnetrappen

Havnetrappen er tegnet af Kirstine Jensens tegnestue og var en del af byrumsprojektet Den Grønne Tråd. Den Grønne Tråd bestod desuden af en renovering
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SVENDBORG KOMMUNE, KULTUR, ERHVERV OG UDVIKLING, RAMSHERRED 5, 5700 SVENDBORG
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GRONTMIJ A/S , SKIBHUSVEJ 52A, 5000 ODENSE C

TLF:

+45 82 20 35 00

ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE, GRØNNEGADE 93D, 8000 ÅRHUS C

TLF:

+45 86 18 96 34

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.

3

:

UDARB.

:
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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 gadegennembruddet mellem Bagergade og Dronningemaen; som sikrede en vejadgang
til midten af byen.
Jessens Mole, Jernbanegade og Toldbodvej blev anlagt samtidig med etableringen 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 stentrappe ned til Klosterpladsen.
Den oprindelige forbindelsesgade mellem by og havn var Brogade; som sluttede/startede ved en stor anløbsbro, der stak ud i havnebassinet, der hvor der
i dag er færgehavn og Havneplads.
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Udsnit af Resenkort fra 1677
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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 baneterræn fra Hulgade i syd til godsbaneterrænet i nord og den efterfølgende omlægning 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 Franciskanerordnen (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 kirken skete den 24. januar 1805. Kirken rives ned i 1828 og den sidste klosterbygning, 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
foden af Havnetrappen.
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ter i 300 år frem til reformationen 1536.
Frakke, som anviser gråbrødrene en byggegrund i byen i 1236.
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Gråbrødre Kloster, der blev anlagt i 1236 af Franciskanerordnen
denen).

regionalbusserne i en ny busterminal, for enden af jernbanesporene og ved

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/Klosterstræde 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 Munkestræde. 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/Klosterstræde/Jernbanegade og Frederiksgade. Pladsen har en karakteristisk afgrænsning 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.

Terrassen

Stationsbygningen

Klosterplads

Snit gennem Klosterplads. Vue mod nord.

Klosterplads snit B
1:200 A3
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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 nedlagte 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; omkranset 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 havnen. 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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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 skaber 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, trappen 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 trafikscenarier 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 trafikgennemstrømningen 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 længere 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 Klosterplads 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 formgivningen 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; trekantspladsen ved Frederiksgade og området ved Sydbank, der kan ses fra Frederiksgade. 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 indarbejdet i anlægsprocessen - hvis muligheden opstår.
Desuden ønskes ruinernes historie formidlet i det nye byrum - uden en egentlig blotlægning af ruinerne.
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Tids- og procesplan
31. okt
-Besigtigelse
-Teknisk formøde
-Fyraftensmøde med OF
Fase 1.

27. nov
- Aflevering scenarier

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

Fase 2.

Kontrakt og program

Fase 3.

Scenarier

2 ugers høring

Dispositionsforslag

Uge 46
- Statusmøde

uge 41

uge 43

uge 45

uge 47

November

uge 49

uge 51

Juleferie

December

Fase 1 - Kontrakt og program
Efter forhandling af kontrakt startes der med et heldagsarrangement i SvendDer vil løbende være dialog mellem rådgiver
Liv
borg.og
I løbet
af formiddagen er der fælles tur rundt i området og efterfølgende
i min By. Statusmøderne er interne møder
mellem
møde med de forskellige tekniske interessenter, herunder forsyningsselskabet
rådgiver og Liv i min By og planlægges så det giver
(Vand og Affald), kommunens driftsafdeling (CETS), trafikrådgiver mm.
bedst mening ift. processen. Møderne kan både
foregå ved rådgiver eller ved Liv i min By .

Der er allerede udarbejdet en skitse til program, som sammen med projektledelsen 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 beslutning 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 programmet, 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 dispositionsplan, 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 etapeinddeling og prioritering.
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uge 1

Januar 20

bYKORT

BLÅ: fREMTIDENS HAVN
mAGENTA: lIV I MIN BY
GRØN: DEN GRØNNE TRÅDE
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