
Bilag 4:  Teknik- og Erhvervsudvalgets møde d. 5. december 2019 og Byråd den 17. 

december 2019 

Høringsbidrag indkommet i forbindelse med den offentlige høring vedrørende planlægning for 

Klosterplads og Frederiksgade  

Generelt om høringen:  

Høringen forløb i perioden 19. september 2019 til og med 14. november 2019.  

Offentliggjort i samme periode på PlandataDK og Svendborg Kommunes hjemmeside. 

Berørte myndigheder er orienteret pr. mail. 

Borgermøde afholdt den 24. oktober 2019. 

Om hvidbogen:  

Hvidbogen gengiver høringssvarene som resumé med administrationens bemærkninger og forslag til videre 

proces, jf. bilag 3. 

Alle høringsbidragene er desuden vedlagt i deres fulde længde, jf. bilag 4. 

Underskriftsindsamlingen i sin fulde længde ses i bilag 5.  

Høringssvar:   

Der er modtaget i alt 7 forskellige høringssvar, hvoraf det ene er fremsendt to gange til to forskellige 

mailadresser i kommune. Høringssvarene er fra:  

1. Fyns Politi, Vejteknisk kontor, ved Dan Lauritsen,  

2. Banedanmark, Infrastruktur, ved Pernille Nysted Andersen 

3. Mikael J. Pedersen, 103 Rådgivende Ingeniørselskab ApS 

4. Noshin Sahdon, frisør Bagok 

5. Søren Hansen (Høringssvar fremsendt til to mailadresser) 

6. Mette Drøhse 

7. Underskriftsindsamling, ved Karen de Løschky 

 



 
  

Fyns Politi 
Trafiksektion 

Slipshavnsvej 12, 5800 Nyborg 
Tlf. 66141448 /lokal 3700  

 Journalnr.: 2300-50160-02185-19 

 Dato: 24. september 2019 

 Sagsbehandler: 10421 

 Id-nr: 62233000 
 

 

 

  
 

Svendborg Kommune, Plan og Udvikling 

Frederiksø 4A. 1. sal 

5700 Svendborg 

  

 

 

 

 

 

Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan nr. 649, omhandlende lokalplanforslag til omdannelse af Kloster-

plads og Frederiksgade i Svendborg.  

 

Fyns Politi har i forhold til det fremsendte lokalplansforslag vurderet de trafikale forhold med hensyn til trafik-

sikkerhed og trafikafvikling. 

 

Fyns Politi har tidligere behandlet forslag til ændret vejforløb omkring Klosterplads/Frederiksgade, hvor det 

fremsendte materiale ikke kunne godkendes. 

 

Jfr. færdselslovens § 100, der omhandler udførelse af vejanlæg, der kan have væsentlig betydning for færds-

lens sikkerhed og afvikling, herunder anlæg af parkeringspladser og holderpladser for busser, træffes afgørel-

sen af vejmyndigheden med samtykke fra politiet.  

 

Fyns Politi vil på anmodning om samtykke til et vejprojekt vurdere vejens forløb i forhold til kørekurver for rele-

vante køretøjer. (bus-sættevogn). 

 Der vil også vurderes på trafiksikkerhed over for cyklende og gående trafikanter. Herunder også sikre kryds-

ningsmuligheder.  

Området genererer en del trafik til banegård og togstation. 

Tilgængeligheden for at kunne cykle sikkert til og fra banegård-jernbane bør have fokus.   

I forhold til evt. driftsproblemer med eks. togtrafikken indsættes særlige togbusser, der i dag placeres ud for 

banegården, uden at være tildelt sikre holdepladser. 

Parkeringspladser og mulighed for afsætning af personer-aflæsning af gods, herunder taxa,  både i forhold til 

banegård/jernbane og nærliggende butikker skal overvejes.   

Evt. fremtidige forhold omkring baneoverskæringen, bomme mv.  ved Frederiksgade bør indtænkes og genem-

drøftes med Bane-Danmark. 

En fremtidsvision med en mulighed for udflytning af jernbanen kan have betydning i projektet.  

 

 

P. p. v.

 

Dan Alsing Lauritsen 

Politiassistent 

 



From:                                 Pernille Nysted Andersen (PNPD)
Sent:                                  Thu, 14 Nov 2019 11:45:02 +0100
To:                                      Svendborg Kommune - Plan
Cc:                                      Bianka Christine Saarnak (BCSK);Dir-sek
Subject:                             Banedanmarks bemærkninger til forslag til lokalplan nr. 649, Omdannelse af 
Klosterplads og Frederiksgade, Svendborg

Kære Svendborg Kommune
Banedanmark har via abonnement på Plandata fået tilsendt oplysninger omkring forslag til lokalplan 
nr. 649, Omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade, Svendborg.
Banedanmark har i den anledning følgende bemærkninger: 

 Under afsnittet "Tilladelse og dispensationer i medfør af anden lovgivning" skal 
jernbaneloven ligeledes fremgå. 
Det følger af jernbanelovens § 57, stk. 1, at jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere 
er ansvarlige for sikkerheden på deres respektive del af jernbanesystemet. Jf. § 57, stk. 2 er 
infrastrukturforvalteren ansvarlig for jernbanesikkerheden i niveauoverkørsler med de 
anlæg, der er nødvendige til sikring af vejtrafikken. I overkørsel 120 mellem Frederiksgade 
og Klosterplads i Svendborg, er Banedanmark infrastrukturforvalter og har derfor det 
sikkerhedsmæssige ansvar. En ensretning af Frederiksgade er en ændring, som ligeledes 
finder sted i overkørslen. En sådan ændring kræver derfor Banedanmark tilladelse, da 
ændringen kan have indvirkning på sikkerheden. 

Pernille Nysted Andersen
Arealforvalter
Jurist
M: 30535878
Banedanmark
Infrastruktur
Arealer og Forvaltningsmyndighed
Vejlevej 5
7000 Fredericia
www.banedanmark.dk
Facebook l LinkedIn
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om 
vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, 
opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.

http://www.banedanmark.dk/
https://www.facebook.com/banedanmark/
https://www.linkedin.com/company/banedanmark/
http://www.banedanmark.dk/
http://borger.dk/
http://virk.dk/


From:                                 Svendborg Kommune - Plan
Sent:                                  Tue, 5 Nov 2019 08:33:51 +0100
To:                                      Heidi Hauschild Jensen;Jesper Jose Petersen
Subject:                             VS: Ændringsforslag til forslag om lokalplan 649 klosterplads frederiksgade
Attachments:                   Skitse 1_ændringsforslag_lokalplan_649.pdf, Klosterplads 7 -9.PNG

   
 
Fra: Mikael J. Pedersen [mailto:mjp@103.dk] 
Sendt: 29. oktober 2019 07:59
Til: Svendborg Kommune - Plan <plan@svendborg.dk>
Emne: Ændringsforslag til forslag om lokalplan 649 klosterplads frederiksgade
 
Hej,
 
Find vedhæftet idé/ændringsforslag til forslag om lokalplan 649 klosterplads frederiksgade.
 
Det foreslås, som angivet på skitse 1, at gå området udvides til at strække sig helt hen til Havnetrappen. 
Herved opnås at projektet indtænker de ellers marginalt placerede butikslejemål klosterplads 7-9 i planen, 
da butiksområdet starter ved havnetrappen. Endvidere giver det mulighed for at havnetrappen også bliver 
en naturlig adgangsvej til det nye byrum, se vedhæftede billede af klosterplads 7-9. 
 
På sigt kunne man forstille sig cafe’er og restuaranter i et elle flere at butikslejemålene klosterplads 7-9 og 
en udvidelse af gå området ville give mulighed for udendørs servering for disse, samt give en attraktiv og 
levende indgang til det nye byrum fra havnetrappen og toldbodvej siden.   
 
Med Venlig Hilsen
 
103 Rådgivende Ingeniørselskab ApS
 
Mikael J Pedersen
Direktør, Senior Projektleder, IPMA B 
 
Østerbro 4
5690 Tommerup
Tlf.: +45 78 103 103
Mobil.: +45 71 713 103
www.103.dk
CVR-NR 35205276     
 
103 Rådgivende Ingeniørselskab har kompetencer inden for Bygherrerådgivning, Projektledelse, 
Projektering og Byggeledelse, Støjmåling og -beregning, samt Vibrationsmåling.

 

http://www.103.dk/






From:                                 Palle Hjorth
Sent:                                  Wed, 13 Nov 2019 20:07:56 +0100
To:                                      Svendborg Kommune - Plan
Subject:                             Indsigelse

Mit navn er Noshin Sahdon og jeg er indehaver af frisørsalon "Bagok" i Klostergade 2C, 
Svendborg.
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg 2017.21, der blandt andet 
omhandler nedlæggelse af en del parkeringspladser i umiddelbar nærhed af min salon.
En stor del af mine kunder er pensionister og mange af disse har gangbesvær. Mine kunder giver 
udtryk for stor tilfredshed med at de kan parkere tæt på min salon, når de skal have håret klippet. En 
del har ligeledes givet udtryk for, at de er nødt til at finde en anden frisørsalon, hvis de ikke kan kan 
parkere i umiddelbar nærhed af min salon.
Jeg er selvfølgelig ikke den eneste erhvervsdrivende, der er afhængig af de parkeringspladser, der 
ligger tæt på centrum. Der ligger også en bank og en farvehandel i Klostergade, der ligeledes har 
brug for at deres kunder kan parkere i umiddelbar nærhed, da ærinder disse steder ofte kan 
overståes inden for kort tid.
I forvejen er det ofte svært at finde en parkeringsplads i Svendborg, og en nedlæggelse af 
parkeringspladserne vil blot medføre yderligere problemer med at kunne parkere en bil. Det vil også 
medføre at handicappede og gangbesværede vil få endnu længere at gå, for at kunne for eksempel 
komme i banken, købe maling mv og blive klippet.
Jeg kan godt se, at den planlagte ændring i byplanlægningen vil forskønne området, men 
kommunalbestyrelsen er også nødt til at tilgodese de erhvervsdrivende i området.

Venlig hilsen
Noshin Sahdon



Fra: Søren [mailto:soren_cykel@hotmail.com] 
Sendt: 14. november 2019 21:38
Til: Svendborg Fælles Mail <svendborg@svendborg.dk>; Svendborg Kommune - Plan <plan@svendborg.dk>
Cc: Søren <soren_cykel@hotmail.com>
Emne: Høringssvar til forslag til Lokalplan 649 - Omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade

Hermed høringssvar.

Mvh,

Søren Hansen

mailto:soren_cykel@hotmail.com
mailto:svendborg@svendborg.dk
mailto:plan@svendborg.dk
mailto:soren_cykel@hotmail.com


Høringssvar til forslag til 
Lokalplan 649 - Omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade

Lokalplansforslaget lægger op til:
-  at nedlægge samtlige 27 P-pladser vest for skinnerne. 
Dvs. de 11 pladser langs kantsten på vest-siden af den nord-syd-gående vej vest for 
stationsbygningen (nogle steder kaldt Klosterplads og andre steder Toldbodvej), de 7 pladser 
på øst-siden af midterrabatten ved stationen og alle 9 pladser på parkeringspladsen i krogen 
ved Sydbank i syd-enden af Klosterplads/Toldbodvej. 
- at reducere TAXA-pladserne ved togstationen fra 7 til 3.
- og at nedlægge de 8 skrå-P-pladser i øst-enden af Frederiksgade ud for nr. 1 - 5.

Denne nedlæggelse af 39 P-pladser skal der så åbenbart "kompenseres for" med 4 pladser 
mere end i dag langs kantstenen på syd-siden af Frederiksgade (9 pladser bliver til 13).

Samtidig vil man gøre Frederiksgade ensrettet fra øst (Havnen) mod vest (Klosterplads / 
Stationen) og gøre Klosterplads til en slags torv, hvor biler kun meget nødigt tolereres.

Har ingen af de ansvarlige læst den detailhandelsanalyse fra maj 2017, Svendborg Kommune 
fik lavet sammen med ICP A/S (.pdf-fil fra kommunens hjemmeside: 
"icp_detailhandelsanalyse_svendborg_kommune_24_05_17")? 
Den er altså kun 2½ år gammel, og den bruger flere sider på at gøre opmærksom på, hvor 
vigtigt det er med P-pladser tæt på en bydel, man gerne vil holde liv i.

I mine øjne vil det være totalt ødelæggende for livet i midtbyen, hvis man fjerner de sidste P-
pladser i nærheden af den centrale del af Møllergade (mellem Brogade og Havnetrappen).

Mit forslag er at beholde (næsten) alle 27 P-pladser vest for skinnerne, alle 7 TAXA-pladser 
ved stationen og de 8 skrå-P-pladser i øst-enden af Frederiksgade, idet: 
- De 11 pladser langs kantsten på vest-siden af Klosterplads/Toldbodvej flyttes ud langs 
midterrabatten, så der bliver plads til en 2-vejs cykelsti langs vest-siden af vejen. 
Det kan komme til at koste nogle pladser, hvis midterrabatten ikke bliver forlænget - derfor 
"(næsten) alle 27".
- P-pladserne på langs af Frederiksgade nedlægges, så der bliver plads til et bredt fortov med 
mulighed for fortovsservering på Frederiksgades syd-side, 2 smalle vognbaner (en i hver 
retning - ingen ensretning) og et fortov på nord-siden, som er ca. en flisebredde smallere end i 
dag.
Frederiksgade vil stadigvæk - som i dag fredag og lørdag aften og nat- kunne spærres for 
biler, når der er flest mennesker på den.
- Den hævede terrasse over for stationsbygningen mellem Klosterstræde og Munkestræde vil 
kunne gøres noget større end den er nu.



- Passage tværs over Klosterplads og Toldbodvej bør foregå ad 2 brede fodgængerpassager 
med f.eks. 20 km/t fartbegrænsning for bilerne. Den ene passage ud for Havnetrappen og den 
anden ud for Klosterstræde.
En noget mere spektakulær løsning kunne være at lave en cykel- og fodgænger-bro (med 
inspiration fra broen over baneterrænet i vest-enden af Odense banegård på billedet herunder) 
gående fra Klosterstræde / den hævede terrasse op over trafik-højde, langs den sydlige gavl 
af stationsbygningen for at lande ved det nordlige fortov langs Frederiksgade lidt øst for 
indkørslen til parkering ved Fremtidsfabrikken-II.

Med venlig hilsen,
Søren Hansen
Øksenbjergvej 20 A, 1. sal
5700 Svendborg
soren_cykel@hotmail.com
50 50 94 51

- 

- 

- 

- 

mailto:soren_cykel@hotmail.com


From:                                 Mette Dr?hse
Sent:                                  Thu, 14 Nov 2019 21:05:46 +0100
To:                                      Svendborg Kommune - Plan
Subject:                             Høringssvar Klosterplads og Frederiksgade
Attachments:                   Høringssvar Klosterplads og Frederiksgade.docx, Klosterplads høring BILAG 1 
Område.pdf, Klosterplads høring BILAG 2 Sving.pdf, Klosterplads høring Foto fladt sving.pdf, Samle by 
BILAG 3 Nyt Togstop Sygehus.pdf

Svendborg Kommune

Hermed fremsendes vedhæftet nyt høringssvar med bilag og foto til erstatning 
for mit høringssvar af 31.03.2019.

Med venlig hilsen

Mette Drøhse
Strandhuse 29
5700 Svendborg

Tlf.: 2860 0442
Mail: mettedroehse@live.dk
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HØRING  TRAFIKRUM  OG  BYRUM    Klosterplads/Frederiksgade

             Efter mange timers iagttagelser ved fysisk ophold på Klosterplads/ Frederiksgade/Toldbodvej/ Plads bag stationsbygning/ Jernbanegade

Nuværende Ulempe Fremtidig Fordel

Ny Klostertrappe/ Vejføring/ Parkering Oplæg til stor trappe ødelægger 
mulighed for vejføring uden skarpt 
sving og fjerner for mange 
parkeringspladser på Klosterplads.

Ny trappe kun på det sidste stykke mod 
Klosterstræde fra nuværende lille trappe på 
tværs. Indbygge 2 eksisterende træer.
Der er meter nok til både vejbane, cykelsti 
og parkering, når midterrepos fjernes og 
sving flades ud.
SE BILAG 1

Der kan parkere 8 biler langs butikker og 
nuværende mur.
Ny kortere trappe kan forbedre indtryk og 
niveauforskel uden at rage langt ud på 
pladsen. 
Ny vejføring uden skarpt sving.
SE BILAG 1 og BILAG 2

Frederiksgades udmunding i 
Klosterplads/ Vejføring/ Parkering

T-kryds som bruger al for meget plads 
af kørebane i begge retninger på 
Klosterplads/Jernbanegade.
Hindrer bevarelse af P-pladser ud for 
Sydbank (ref. Politiet)

Frederiksgade lukkes helt for biltrafik.
(Så skal Bane Danmark ikke spørges)
Der laves ny gennemkørsel fra Hulgade til 
Jessens Mole i nuværende lyskryds.
Adgang til P-plads i Frederiksgade fra den 
side (nuværende taxa og P)
6 P-Pladser ved Sydbank.
SE BILAG 1

Der laves fortov for enden af 
stationsbygning i bue fra nuværende fortov 
på Kolsterpladshjørne og hen til 
jernbanehegn ud for Rasmus.
Ikke mere T-kryds muliggør bevaring af P-
pladser ved Sydbank.
Ny vejføring uden skarpt sving.
SE BILAG 1 og BILAG 2

Klosterstrædes udmunding i 
Klosterplads / Vejføring / Parkering/ 
Fodgængerfelt

For bred vejføring i sving som ingen 
bruger.
Fodgængerfelt danner ingen direkte 
åben forlængelse af byrum fra 
Klosterstræde til Frederiksgade/ 
havnen/ toget.

Flades ud så mere fortov.
Yderste fortovsmeter ud for træer ved 
Sydbank blive til vejbane for fladt sving.
Fodgængerfelt flyttes til nu smallere 
vejbane mere direkte fra Klosterstræde. 
Forudsat at der lukkes af for trafik i 
Frederiksgade og fortov her også udbygges 
(se ovenfor)
SE BILAG 1

Ny vejføring uden skarpt sving.
Nyt fodgængerfelt giver direkte og mere 
åbenlys adgang til Frederiksgade/havn/tog.
Der bliver god plads til ”byhygge” omkring 
ny mindre klostertrappe.
P-pladser ved Sydbank bevares med 
udkørsel ved siden af fodgængerfelt.
SE BILAG 1



2

Trappe Munkestræde/ fodgængere Der er intet fodgængerfelt i 
forlængelse af trappe så fodgængere 
kan færdes trygt over vejen til/fra 
stationsbygning.

Nyt fodgængerfelt.
SE BILAG 1

Direkte og sikker passage.
Så kunne der også laves en bedre overgang i 
fortov på stedet – lige nu kan der ikke 
passere en barnevogn.

Plan om bred fodgængerzone
foran stationsbygning

Giver ingen mening da området er 
hovedtrafikåre. Og der ikke er gågade 
på begge sider af vejen.

Mere enkelt og forståeligt for både 
fodgængere og trafikanter med  
fodgængerfelter i hver ende.

Koncentration af fodgængere på mindre 
områder giver kortere stop for trafikanter

Cyklister Der er ikke god plads lige ved hjørne af 
stationsbygning 

Cykelsti kan godt lige der være smallere 
(kun plads til en ”Christiania”)

Stor og Massiv stationsbygning Åbne op:
Gennemgange 2 steder 
Gennemsigtighed - Glas i facader
Udsmykning (Klosterhistorie)

Folk skal blive nysgerrige for hvad der er på 
den anden side

På sigt:
Togstation midt i midtbyen Toget styrer trafikal infrastruktur og 

folks færden i en stor del af midtbyen 
samt ødelægger sammenhængen 
mellem by og havn.
Især for Klosterplads, Frederiksgade,
Jernbanegade, Skattergade, 
Valdemarsgade.

Togstop flyttes til placering ved sygehuset
SE BILAG 3

Nuværende ene banelegeme bruges til 
dobbelt cykelsti helt fra Hulgadekryds
bagom stationsbygning og til nyt
stop ved sygehus.

Også plads til at udvide parkeringsplads 
bag stationsbygning

Pendlere ikke parkere i midtbyen
Nyt fælles P-hus ved sygehus (RSD+SVB)

Byen skæres ikke over.
Stadig bynær placering.
Der er indtænkt bus og taxa.
SE BILAG 3

Der skal så ikke være cykelsti på 
Klosterplads (man kan ikke komme op i 
byen på den strækning alligevel)
Ingen taxaer ud for stationsbygning
(er ved busterminal og for havneenden af 
Frederiksgade)

Flere parkeringspladser på bynære arealer 

12.11.2019     Mette Drøhse












	Punkt 11 - Bilag 4 - Bilag 4 Samlede høringssvar



