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Politikområde: Trafik og Infrastruktur 

Forslag: Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade 
Kattesundet og Gerritsgade.  

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Gågaderne (Klosterplads, klosterstræde, Møllergade, Hulgade, Kattesundet, 
Gerritsgade, Gåsetorvet) 

 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg gennemgår i disse år en rivende udvikling. Fokus er i høj grad på 
udviklingen af byens havn og de havnenære områder og med omdannelsen 
af Torvet. Med etablering af Den Grønne Tråd tog Svendborg et vigtigt skridt 
i retning af at binde by og havn sammen. 
 
Umiddelbart forestående er anlæg af 1. etape af Blå kant projektet samt 
omdannelsen af Frederiksgade og Klosterplads. Sidstnævnte 
anlægsprojekter markerer afslutningen på områdefornyelsesprojektet Liv i 
Min By. Disse tre anlægsprojekter igangsættes sensommeren 2020. 
 
Et grundlæggende princip i forskønnelsen af byens rum og pladser er således 
at styrke forbindelserne mellem by og havn samt at skabe sammenhænge på 
tværs af Svendborg bymidte. 
 
Som del heraf udgør renovering af bymidtens gågader en central opgave. 
Svendborg Kommune bidrager derigennem til at styrke helheden i byens 
arkitektur, hvor kvalitet prioriteres frem for kvantitet. 
 

Behov/ønsker Gågaderne i Svendborg bymidte er i dag præget af større delstrækninger 
med aldrende og utidssvarende betonfliser. For at bidrage til en samlende 
forskønnelse af Svendborg anbefales det, at belægningen på disse gader 
etapevist erstattes med en ny gågadebelægning f.eks. af nordisk granit. Ny 
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belysning, udskiftning af byinventar, samt plantning af træer hvor muligt, 
indgår som del af gågadeprojektet. 
 
En ny gågadebelægning skal understøtte Svendborgs historiske identitet og 
derigennem også understøtte sammenhæng by og havn. 
 
Der er endvidere en række konkrete krav til belægningen. Således skal den 
fremtidige gågadebelægning være handicapvenlig og skridsikker samt helt 
overordnet leve op til Svendborg Kommunes vedtagne kvalitetskrav.  
 
Endvidere skal gågadeprofilet diskret anvise zoner for udstilling, belysning, 
bænke mv. 
 
Etablering af ny gågadebelægning anbefales gennemført fordelt på to 
etaper.  
 
Første etape anbefales at omfatte: 

 Arealet ovenfor det ny trappeanlæg på Klosterplads* 
 Klosterstræde* 
 Møllergade I - delstrækning fra Brogade til Torvet 
 Møllergade II – delstrækning fra Torvet til Hulgade 
 Krøyers Stræde 
 Torvestræde (eksisterende granitbelægning sikres ift. 

tilgængelighed) 

Anden etape anbefales at omfatte: 
 Gerritsgade – delstrækning fra Skt. Nicolai Gade til Vestergade 
 Kattesundet  
 Klosterplads og Toldbodgade ved Stationsbygningen 

 
Økonomi Gågade og Klosterplads 

Anlæg: 17,9 mio. kr. 
Drift: 162.000 kr. årligt  
Gennemført: 2021 - 2023. 
 
S-sving ved klosterplads 
Anlæg: 12,5 mio. kr. 
Drift: 40.000 kr. årligt 
Gennemført: 2024 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Gågaderne vil få nye belægninger i eksempelvis nordisk granit. Belysning, 
beplantning og byinventar vil have samme kvalitetsniveau som realiseret i 
Den Grønne Tråd. 
 

Øvrige bemærkninger  *Omdannelsen af Klosterplads, som del af Liv i Min By projektet, omfatter 
etablering af et nyt trappeanlæg, der med plantning af træer og ny belysning 
giver mulighed for ophold. Trappeanlægget etableres i nordisk granit. 
Arealet ovenfor trappen indgår i projektet, men udbydes som option, og vil 
således udgå af anlægsprojektet, såfremt det ikke kan indeholdes indenfor 
projektets økonomiske ramme. Tilsvarende udbydes ny granitbelægning i 
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Klosterstræde som option og forventes således også udgå af 
anlægsprojektet pga. økonomiske begrænsninger. 
Granitbelægningerne ovenfor trappeanlægget på Klosterplads og i 
Klosterstræde udføres som gågadebelægning i nordisk granit.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlægsøkonomi 30,4 mio. kr. 
Drift 202.000 kr. pr. år. 

 
2021 - 2024 

 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o l i t is k  bes lut n ing –  
pro jek t er ing 

Projektering 2.000 500 500 1.500 4.500

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 2.310 3.235 9.355 11.000 25.900

Sam let  an lægs pro jek t 0 4.310 3.735 9.855 12.500 30.400

Afledt drift 30 67 162 202 461

Samlede likviditet, netto 0 4.340 3.802 10.017 12.702 30.861

Økonomi
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