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Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur

Brbicon´s hovedrapport: 
”Parkeringsstrategi for Svendborg bymidte og havn”

Hermed indsigelse og ideforslag vedr. 3.1.7 Frederiksø

Hvad vil de mange besøgende der efterhånden nyder at gå tur langs kulturkajen. Vil de helst se på 4-5 
p-pladser, eller foretrækker de at opleve udendørsaktiviteter i form af broncestøbning, kunstnere som 
arbejder med sten og træarbejde, udendørs fritidskurser, musikkoncerter o.s.v.. Naturligvis det sidste. 

Så hvis man, for at etablerer 4-5 p-pladser, agter at rive den nuværende tilbygning ned, som huser 
”cykeltutten”, så vil vi foreslå, at man bevarede tagkonstruktionen som et halvtag, og på denne måde 
får et overdækket areal, hvor de nævnte udendørsaktiviteter kan foregå. 
Se foto

Vejret er uransagelig, derfor ved man aldrig, 
om det er muligt at gennemføre udendørs 
arrangementer, men med et halvtag vil pro-
blemet være løst, tll gavn for publikum og 
byen.
De små musikkoncerter som Dok57 arran-
gerer fra den lille scene vil kunne gennemfø-
res selv om det regner, idet den står direkte 
i forlængelse af halvtaget. 



         

CITAT AF FØRSTE AFSNIT FRA KOMMUNENS P-PLAN FOR FREDERIKSØ

CITAT AF ANDEN AFSNIT FRA KOMMUNENS P-PLAN FOR FREDERIKSØ
    Udvikling af området betyder, at der i 2021 nedlægges 39 p-pladser af de 74 kantstensplad-
ser nær mest  broforbindelsen. Pladserne forsøges dog genplaceret på Frederiksø, og vil der-
for ikke komme til at få indflydelse på den samlede parkeringskapacitet. Den for nyligt anlagte 
grusparkeringsplads nedlægges ligeledes ikke.

Os der til daglig arbejder i området, kan se at den omtalte grusparkering til daglig nærmest er 
tom, se foto. Således vil de omtalte 39 p-pladser sagtens kunne etableres her. 
Se foto

   FrederiksøByudvikling på Frederiksø skal skabe gode rammer for en kultur-og erhvervs-ø. Dele af 
områderne som industriarealer fastholdes, mens dele af øens sydside gøres offentligt tilgængeligt 
ved at forbedre adgangsforholdene og etablere flere offentlige kultur-og erhvervsformål. Der plan-
lægges ligeledes for etablering af friluftsaktiviteter langs kajkanten.

Dette vil vi meget gerne bidrage med, 
ikke mindst den sidste sætning.
At rive ”cykeltutten” ned for at etablerer 
nogle få p-pladser, er i vores øjne en 
meget fattig løsning for Svendborg. 
Vi som arbejder her ude på øen kan se, 
hvordan det bliver mere og mere po-
pulært for byens borgere og turister, at 
spadserer en tur langs kajen og opleve 
havneudsigten, men i høj grad også 
kulturaktiviteterne langs kajen og med 
tjæreduften og skibsindustrien som 
baggrund.

Cykeltutten

Grusparkeringsplads
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CITAT AF TREDJE AFSNIT FRA KOMMUNENS P-PLAN FOR FREDERIKSØ
    En del af udviklingsplanen indebærer etablering af et teater på Frederiksø. I den forbin-
delse har kommunen skønnet, at der vil opstå et nyt parkeringsbehov på 35 pladser i 2024. 
Teatret medfører nedlæggelse af eksisterende funktioner med et behov på 18 p-pladser, og 
derfor bliver det endelige ekstrabehov ifm. teatret på 17 pladser. Disse pladser forventes 
etableret i tilknytning til bygningen.

Vi må formode at teaterforestillingerne fortsat foregår om aftenen, på det tidspunkt er flertal-
let af øens p-pladser ledige. Der burde derfor ikke være p-problemer her. 

ØKONOMI
Udgifterne til bevarelse af tagkonstruktionen / halvtag er overskuelig og minimal i forhold til 
den kulturelle gavn !

På vegne af Frederiksø Kunst og Kulturråd
Sven Peder Hansen / Skulpturium, Bente Hovendal / woodnwonder, Philip Fischer/ Dok57 Musiksnedkeriet, 
Keld Åbjørn / Happy Ending Skateboarding, Kristian Hansen / Center for Maritim Artkitektur, Allan Juhl Design, 
Chakrit og Barbara / Spåneriet, Kim  Russel / Maritimt Kulturværksted , Charlie / Kultutten og Nanna Jensen / 
Kunsthal Ved Siden Af

Med venlig hilsen Lars Lauge
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