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FORUDSÆTNINGER
for udarbejdelse af de 3 scenarier

01

KOBLING MELLEM BY OG HAVN
I SAMSPIL MED
TVÆRGÅENDE TRAFIKALE HOVEDÅRE

• Frederiksgade fredeliggøres. Frederiksgade
skal opretholdes som lokalvej, men trafikken
kan ensrettes

• og vejen indrettes så biltrafik og parkering
fylder minde.

• Parkering. Parkeringspladser og
taxaholdepladser dominerer i dag
byrummene. Antal, placering og udformning
kan ændres, men det er et ønske, at der
bevares et antal pladser ifm. stationen og de
omkringliggende butikker.

• Grønne elementer. Svendborg bymidte
mangler grønne områder og grønne byrum.
Der ønskes en begrønning af byrummet ifm.
omdannelsen.

• LAR. Frederiksgade og Klosterstræde er
udpeget som skybrudsvej og skal kunne
fungere som sådanne.

De tre scenarier undersøger balancen mellem at 
skabe gode byrum og en klar forbindelse mellem 
bymidten og havnen samtidig med at de trafikale 
behov tilgodeses og integreres som en del af 
bylivet og bybilledet.

TRAFIKALE FORUDSÆTNINGER

Fælles for scenarierne er, at der skal 
opretholdes dobbeltrettet færdsel på Toldbodvej-
Klosterplads-Jernbanegade. Der skal etableres 
enkeltrettede cykelstier i begge sider, og der 
skal opretholdes en række taxipladser tæt ved 
stationen, mulighed for privat afsætning og 
varelevering samt opretholdes et mindre antal 
korttidsparkeringspladser på Klosterplads.

Der skal fortsat være biltrafik i Frederiksgade, 
men her kan trafikken begrænses til et minimum, 
der afvikles med lav hastighed. En mulighed er at 
ensrette vejen. 

Klosterplads dimensioneres efter at to busser 
eller en sættevogn og en personbil kan afvikles 
samtidigt i begge retninger også i S-svinget. 
Derimod er det ikke en forudsætning at U-sving 
kan fortages på samme måde som det sker i dag. 

Denne undersøgelses scenarier omhandler 
omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade. 
Målet med en omdannelse er at binde by og havn 
sammen, gøre det lettere at færdes på tværs af 
byen og at skabe rekreative byrum og muligheder 
for ophold, som er med til at styrke bylivet og 
trivsel. 

OPGAVEOMRÅDER:

Klosterplads (delområde 1) består af Toldbodvej/ 
Klosterplads/Klosterstræde og en lille del af 
Jernbanegade. Toldbodvej er en af Svendborgs 
hovedtransportårer, der binder byens nordlige og 
sydlige del sammen. Samtidig er vejen center for 
offentlig trafik. Her er både busterminal, togstation 
og deraf mange fodgængere. Vejen munder ud 
i Klosterplads, hvor der er holdepladser til både 
taxier og biler til af- og påsætning til stationen.

Frederiksgade (delområde 2) består af 
Frederiksgade samt pladsdannelsen for enden af 
Frederiksgade ned mod havnen. Frederiksgade er 
i dag den primære forbindelse mellem by og havn 
og er Svendborgs værtshusgade. 

OPGAVENS TEMAER OG FORUDSÆTNINGER

• Forbindelser. Der ønskes en klar og tydelig
forbindelse mellem bymidten og havnen. Her
skal fodgængere prioriteres og have mulighed
for at færdes uhindret på tværs af området.

• Byrum og byliv. Det ønskes, at der skabes
sammenhængende byrumsarealer som både
indbyder til ophold og understøtter et aktivt
byliv

• Trappe ved ‘terrassen’ på Klosterplads.
‘Terrassen’ har tidligere været forbundet med
Klosterplads af et trappeanlæg. Der er ønskes
et forslag til en moderne fortolkning af et
trappeanlæg.

• Trafik gennem Klosterplads. Toldbodvej-
Klosterplads-Jernbanegade skal fortsat afvikle
en betydelig trafik. Det ønskes ikke, at den
gennemkørende trafik overflyttes til f.eks.
Jessens Mole, men trafikken skal i langt
højere grad afvikles på omgivelsernes og de
lette trafikanters præmisser



KLOSTERPLADS - FRA VEJRUM 
TIL PLADSRUM OG VEJRUM

FORBEDRE FORBINDELSER OG KOBLINGER
MELLEM BYMIDTE OG HAVN

FREDERIKSGADE FREDELIGGØRESForbindelser
/Koblinger til havnen/vandet

Torve og Pladser, Bymidte 

Koblende byrum

Havn

KOBLING BY OG HAVN
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SKABE BYRUM MED BYLIVSKVALITETER FORGRØNNE BYMIDTEN

PARKERING REDUCERES 
- TIL FORDEL FOR BEDRE BYRUM
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01
OPGAVENS TEMMAER OG FORUDSÆTNINGER

REGNVANDSHÅNDTERING/LARLØSNINGER 
INTEGRERES I BYRUMMET



FREDERIKSGADE PLADS MOD JESSENS MOLE

KLOSTERPLADS

KLOSTERPLADS OG OVERGANG TIL FREDERIKSGADE
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Cykelsti

Køreretning

Taxa / Afsætning

Taxa, 6 p

Afsætning, 6 p

Korttids-p, 41 p

Betalings-p, 44 p

Privat, 7 p
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SCENARIE

ULEMPER

• Der nedlægges 2 taxaholdepladser og 25 parkeringspladser. 
• Forudsætter en hængebro på kanten af vejbanen for at skabe gode 

forgængerforhold videre ud på molen.
• Den private parkeringsplads kan muligvis ikke bevares på samme plads.

FORDELE

• Der skabes en tydelig overgang over Klosterplads og en gennemgående forbindelse 
mellem bymidten og havnen via Klosterplads og Frederiksgade.

• Foran stationen skabes et præcist, letopfatteligt byrum i byens skala.
• I solsiden, ved gavlen af stationen, etableres et mindre byrum som skaber 

forbindelse mellem Klosterplads og Frederiksgade.
• Pladsdannelsen for enden af Frederiksgade bevares på sydsiden i tilknytning 

butikkerne. 
• Der sikres gode forhold for gennemkørende trafik og parkering. Trafikken er en del 

af bylivet og er med til at skabe liv i gaden.
• Frederiksgade omdannes til shared space/sivegade med mulighed for udeservering 

og ophold i gaden.
• Sammenkoblingen af p-pladserne øst for jernbanen, vil begrænse trafikken i 

Frederiksgade, da betjeningen af parkeringspladsen kan ske fra nord.
• Da Frederiksgade ensrettes op mod stationen, kan taxi og privat afsætning, der 

kommer fra nord, vælge en rute via Jessens Mole og Frederiksgade og dermed 
undgå at have behov for U-sving ved stationen.

A

+ _

ÆNDRING AF TRAFIKALT FLOWÆNDRING AF PARKERINGSFORHOLD

- 25 KORTTIDS-P
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KARAKTER OG MATERIALITET
Eksisterende

Gader, stræder og pladser i Svendborgs 
bymidte er i dag befæstet med meget blandende 
materialer. I området omkring Klosterplads og 
Frederiksgade anvendes primært granit og 
tegl sammen med veje i asfalt og fortove med 
betonfliser.

GRANITBELÆGNINGER
I baggårdene omkring Frederiksgade findes 
klassiske granit-belægninger i små traditionelle 
formater som pigsten, chaussésten og brosten. 
Traditionelle granitmaterialer er også anvendt 
på det nyligt renoverede torv, som er udført på 
klassisk vis med chaussesten og en kant af 
granitfliser. Granitbelægninger harmonerer med 
den historiske bymidte og strædestruktur.

Andre af de nye byrumsprojekter i Svendborg 
er udført med blandede belægninger af beton 
og granit i større formater. Disse materialer 
og formater relaterer sig umiddelbart mere til 
havnens rum og karakter.

TEGL
Tegl er ikke et meget anvendt materiale i 
Svendborg, men på Klosterplads er både fortove 
og andre sidearealer befæstet med tegl. Også 
det ny omlagte Munkestræde er udført i tegl. Hvis 
der arbejdes videre med en belægning af tegl kan 
der på den måde skabes en sammenhængende 
materialitet i området omkring stationen. 

3 ALTERNATIVER
Der foreslås 3 alternative materialevalg, som ville 
kunne spille sammen med byens struktur, skala 
og karakter:
• Tegl
• Klassiske granitbelægninger
• Granitbelægninger i større formater

Alle 3 materialer er klassiske og kan samtidig 
gives et nutidigt præg og der kan leve op til 
den brug og de funktioner som skal varetages 
på Klosterplads og i Frederiksgade i fremtiden, 
ligesom alle 3 har en smuk stoflighed og patinerer 
smukt.
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MATERIALITET
KARAKTER

TEGL03
TEGL
Byrum og gader omkring Klosterplads og 
Frederiksgade anlægges i teglbelægninger i 
kombination med asfaltveje og evt. granitkantsten. 
På den måde arbejders videre med et materiale 
og en karakter, som allerede er anvendt i 
Munkestræde og som allerede ligger i byrummet 
i dag.

Tegl vil give byrummet en varm og stoflig karakter, 
som står godt til de eksisterende bygninger.

Der findes en del gode eksempler på byrum og 
shared spaces i bl.a. Odense som er udført i 
tegl, f.eks. den ny omlagte Ny Vestergade. Århus 
universitetspark er desuden et klassisk eksempel 
på smukke teglbelægninger.

Frederiksgade
I scenarie A og B omdannes Frederiksgade til en 
sivegade med ens, niveaufri belægning fra facade 
til facade. Hele vejforløbet kan anlægges i tegl 
med mulighed for udeservering langs facaderne 
og på pladsdannelsen mod havnen. Parkering kan 
integreres i gaden med søm eller en markering i 
belægningen.
I scenarie C kan der anvendes en kombination af 
asfalt og tegl med brede fortove til udeservering 
og ophold.

Klosterplads
På Klosterplads kan teglen anvendes i byrum, 
på fortove og på pladsdannelsen foran stationen. 
Trappen vil både kunne udføres i tegl eller beton. 
Et byrum i tegl vil skabe en materialemæssig 
sammenhæng med Munkestrædet, Hvis de øvrige 
stræder, som fører ned til Klosterplads, også 
udføres i tegl forstærkes sammenhængen mellem 
bymidte, Klosterplads og havn.

KLASSISKE GRANITBELÆGNINGER
Torvet i Svendborg er for nyligt anlagt i 
granitchaussessten og granitfliser som på 
meget fin vis rammer byens skala, historie 
og materialitet. Det ville skabe en naturlig 
sammenhæng mellem den historiske midtby 
og havnen hvis hele forløbet over Klosterplads 
og Frederiksgade blev udført i samme 
klassiske belægninger; chaussesten, brosten, 
bordurgranitfliser, granitkantsten. Ligeledes er 
baggårdene omkring Frederiksgade befæstet med 
klassiske granitmaterialer og en belægning af 

granit kunne på den måde være med til at skabe 
sammenhæng i et større område.

Granitbelægninger skaber en rolig, klassisk og 
stoflig karakter. Materialet velegnet til forskellige 
trafikale forhold og let at tilpasse niveauspring og 
skæve hjørner.

Der findes en række gode eksempler, hvor der 
er arbejdet på en nutidig måde med klassiske 
granitformater. Bl.a. kan nævnes: Sankt Hans 
Torv, Bryggen ved Nordea, Købmagergade, 
Kalmar Torv og Roskilde Stændertorv.

Frederiksgade
I scenarie A og B kan hele vejen omdannes til en 
sivegade i granitchaussessten. Tilgængelighed 
kan løses med parallelle bordurbånd eller med at 
arbejde med en finere overflade på gangstrøg.
Parkering kan integreres i gaden med søm 
eller en markering i belægningen. I scenarie C 
kan belægningen udføres som en kombination 
af granitfortove og pladser og asfaltvej med 
granitkantsten.

Klosterplads
På Klosterplads kan forskellene mellem de bløde 
og hårde trafikanter give sig udtryk i forskellige 
belægninger. Brede granitkantsten vil skabe 
tydelige overgange og øge trygheden i trafikken. 
I det trafikerede byrum vil belægningen kunne 
udføres som en rumlebelægning, hvor bilister 
naturligt sænker farten.

GRANIT I STØRRE FORMATER
En tredje mulighed er at arbejde med granitfliser 
i større formater. Dette vil skabe en mere urban 
karakter og byrummene vil materialemæssigt 
orientere sig mere mod havnen.

Byens skala skifter fra den historiske bymidte til 
Klosterplads, som er et trafikalt rum med større 
bygningsvolumener, og til havnens helt store 
skala. På den vis, ville et skift i formater kunne 
understrege skift i skala i vejen mod havnens rum.

Som ved de to øvrige materialer kan granitfliser 
anvendes i hele gadeprofilet på Frederiksgade og 
på pladsdannelser og fortove, enten alene eller i 
kombination med asfaltveje. 



  
27

GRANIT KLASSISK, GRANIT 03



  
28 // VIA TRAFIK

03
GRØNNE ELEMENTER

Vi foreslår, at beplantningen i byrummene 
primært udgøres af vejtræer og større solitære 
byrumstræer som vil understøtte stedets 
bymæssige karakter. I det omfang det er muligt 
for ledninger og arkæologiske værdier vil træerne 
indgå som en væsentlig del af projektet.

Trappeelementet på Klosterplads kan kombineres 
med større solitære træer og derved skabe et 
helt særligt byrumselement. Grupper af træer 
på de mindre pladsdannelser i kombination 
byrumsinventar, vil kunne skabe gode 
opholdsmuligheder, under et grønt løvtag.

Trærækker i kombination med parkeringspladser 
eller langs fortove vil skabe smukke gaderum og 
være med til at markere afgrænsningen mellem 
biltrafik og gående.

I dag er der hovedsageligt lindetræer på 
Klosterplads. Det ville være oplagt at bruge linden 
som primært træ. Der kan arbejdes med klippede 
træer eller solitære med fritvoksende kroner.

På pladsdannelser og på særlige steder kunne 
der suppleres med robinia og fuglekirsebær, som 
bl.a. vil skabe en særlig karakter i byrummet 
under blomstringstid. Robina er et lysåbent træ 
som skaber et smukt løvtag. Fuglekirsebær er er 
et robust og godt bytræ.

Mod havnen hvor der skal tages hensyn til kraftige 
vindforhold kunne der plantes vindføre træer som 
visse typer af lind, (fx småbladet), eller sølvpil.
Både lind og pil er desuden tolerante overfor salt i 
rodzonen. 
Sølvpil er et lysåbent træ med sølvgrå/grønne 
blade som spiller i vinden.

GRØNNE BYRUM OG GADERUM
KARAKTER
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03
BYLIV OG UDESERVERING

Bredere fortove og små pladsdannelser vil skabe 
gode vilkår for udeservering og andet byliv. Der 
er i placeringen af byrummene taget hensyn til 
solforhold i gaderummet. Pladserne placeres 
enten i gode solforhold eller gøres store nok til at 
at solen når ned i byrummet i løbet af dagen.

GRØNNE BYRUM

En grøn karakter vil understøtte et byrum og et 
gadeforløb som er behageligt at opholde sig i. Det 
vil skabe et grønt modspil til bygningerne og skabe 
et blødere trafikalt byrum. Langs Frederiksgade 
kan der, hvis man ønsker at koble tagvand fra de 
omkringliggende bygninger, etableres regnbede 
som kan indgå som et grønt motiv i kombination 
med parkering i gaden.

VANDHÅNDTERING

Vejprofilet i Frederiksgade kan udføres i et u-formet 
profil enten med eller uden kantsten som adskillelse 
mellem fortov og kørebane. I en skybrudssituation 
vil vandet ledes naturlig i vejprofilet væk fra 
bygningerne ned mod havnen.
Regnbede langs Frederiksgade vil ligeledes kunne 
indgå som et grønt motiv i gaderummet. Dog kun 
til håndtering af hverdagsregn.

I byrummet i Frederiksgades østlige ende 
etableres en overløbsfunktion fra de eksisterende 
kloakledninger til de kommende skybrudsløsninger 
langs Jessens Mole som etableres under ”Den blå 
kant”. 

OVERGANGE

Overgangene over både Klosteplads og Jessens 
Mole kan etableres som hævede flader, der 
definerer en tydelig krydsning. Belægningsskifte vil 
yderligere sikre, at bilisterne bliver opmærksomme 
på at de krydser et område med mange bløde 
trafikanter.

OPHOLDSTRAPPE

Reetablering af trappen kan skabe en markant 
ændring af byrummet foran stationen, hvor oppe og 
nede samles af et nyt byrumselement. Byrummet 
samles, der skabes bedre tilgængelighed på tværs 
og gives nye muligheder for ophold.
Trappen kan enten udføres som et selvstændigt 
element i f.eks. beton, eller indpasses på naturlig 
vis i det øvrige byrumsgulv.

FUNKTIONER
KARAKTER






