
 

Den Grønne Tråd 

Informationsmøde for de forretningsdrivende i det tilgrænsende område mandag den 20. januar 2014 

Rådhuskantinen kl. 18.00-19.45 

 

Baggrund 

Anlægsarbejderne for Torvet og Lille Torv er iværksat den 6. januar. De forretningsdrivende savner 

information, hvorfor Erhvervsforum Svendborg den 14. januar afholdt et møde for de forretningsdrivende. 

Formålet var at udveksle spørgsmål og kommentarer og rette henvendelse til kommunen med henblik på at 

søge løsninger, der kan mindske generne mens arbejderne pågår.  

Svendborg Kommune havde inviteret de forretningsdrivende i det tilgrænsende område til orientering og 

dialog om gennemførelse af byrumsprojektet. Sigtet var at orientere om status for arbejdet og at få input 

og spørgsmål til kvalificering af tilrettelæggelsen af det videre anlægsarbejde. 

Erhvervsforum Svendborg sendte forinden mødet en række kommentarer, spørgsmål til Center for 

Ejendomme og Teknisk Service.  

Bilag til referatet: Erhvervsforums brev dateret den 15. januar samt CETS’s svar vedlægges sammen med det 

materiale, der er gennemgået på mødet. 

Til stede   

Omkring 30 forretningsdrivende  

Lars Erik Hornemann (indtil kl. 19.00) 

John Jensen 

Kjeld Bussborg Johansen 

Jan Yttesborg 

Kim Jensen 

Marianne Christiansen (referent). 

Program  

• Velkomst ved borgmester Lars Erik Hornemann 

• Gennemgang af program v/økonomidirektør John Jensen 

• Byrumsprojektet Den Grønne Tråd v/centerchef for Center for Ejendomme og Teknisk Service  

Kjeld Bussborg Johansen 

• Etape plan, tidsplan, Etape 1, Torvet og Lille Torv v/projektleder (anlæg) Kim Jensen, CETS 

• Parkeringsmuligheder v/chef for Trafik og Infrastruktur Jan Yttesborg 

• Eventuelt 

 

 



 

 

Lars Erik Hornemann bød velkommen og indledte med at understrege, at kommunen meget gerne vil 

dialogen, er indstillet på at gøre sit bedste for at mindske de gener, der er forbundet med anlægsprojektet 

og, at aftenens møde ikke bør fokusere på parkering på Torvet. Emnet må afvente politisk drøftelse i 

foråret. 

På baggrund af aftenes møde vil de tre udvalgsformænd mødes for at drøfte løsningsmuligheder. 

John Jensen gennemgik programmet for mødet. 

Kjeld Bussborg Johansen, Jan Yttesborg og Kim Jensen gennemgik herefter byrumsprojektets indhold, 

tidsplan, etapedeling og parkeringsmuligheder i den centrale bymidte. 

Sammenfattende fra de tre indlæg er:  

Inden de reelle anlægsarbejder iværksættes er Svendborg Vand i gang med at nedfælde et regnvandsbassin 

midt på Torvet, som led i at imødegå konskekvenserne af klimaforandringer. I den forbindelse foretager 

Svendborg Museum arkæologisk undersøgelse af hullet. 

SK har gjort alt for at gardere sig i forhold til gennemførelse af projektet indenfor den afsatte tid på to år 

(det samlede projekt), men der er tre elementer, der kan give indflydelse på tidsplanen: Arkæologien, om 

granitten fra Kina kommer til tiden og vintervejret.  

Tidsplanen er meget komprimeret. Anlægsarbejderne for Etape I – Torvet og Lille Torv – forventes afsluttet 

12. december 2014. Lille Torv forventes at kunne ibrugtages i juni. Det samlede projekt forventes realiseret 

1. december 2015. Anlægsarbejderne på Torvet og Lille Torv gennemføres i etaper. 

Under anlægsarbejderne vil fodgængere kunne færdes langs facaderne frem til butikkerne. 

 

Tidsplan og Etapeplan for Torvet og Lille Torv fremgår af planche 4, 7 og 8 i vedhæftet PowerPoint. 

Der nedlægges 66 parkeringsbåse på Torvet. Der er truffet politisk beslutning om, at der ”periodevis” skal 

kunne indpasses op til 15 parkeringspladser på Torvet. Kommunen har søgt at kompensere for det antal 

pladser, der nedlægges. Af planche 9 fremgår at der nedlægges 74 P-pladser på torvet og Ramsherred, men 

at der er kompenseret med i alt 87. 

Planche 10 viser afstande mellem Torvet og de eksisterende parkeringsarealer. 

Debatten undervejs kredsede om parkeringsforholdene i bymidten og der kom en række spørgsmål om og 

forslag til, hvordan forholdene kan sikre mindst gene. 

Jens Christian Møller anbefalede at alle nu tager ”ja-hatten” på og søger gavnlige løsninger, der kan 

medvirke til en positiv stemning i handelsmiljøet. Kommunen må medvirke til bedre kommunikation og 

måske afsætte midler til at skabe ekstraordinære aktiviteter og gå i dialog om tiltag, der kan gavne byens 

brugere. De handlende skal medvirke til at ’tale projektet op’ og gøre det til en fest for byens kunder. 

 

 



De følgende overskrifter og punkter er en opsamling af synspunkter fra Erhvervsforum Svendborg og fra de 

fremmødte på mødet, svar fra kommunens embedsfolk samt opfølgning: 

Torvehandel 

• Kommer torvehandlen tilbage på Torvet? 

• Lukning af Centrumpladsen når der er torvehandel giver kaos. Svendborg skal i konkurrencen med 

Odense kunne markedsføre sig uden at der opstår kaotiske trafikale forhold. Ordningen bør 

gendrøftes med de torvehandlende, hvis biler må parkeres et andet sted. 

• Anbefaling af at de torvehandlende spreder sig over Gerrits Plads o.l. 

� Torvehandlen kommer tilbage til Torvet, når det er anlagt.  

Beslutningen om den midlertidige placering af torvehandlen på Centrumpladsen blev truffet ud fra 

den vurdering, at tunge køretøjer skal placeres på vejen da de ellers ødelægger belægningen på 

pladsen.  

Kommunen drøfter alternativer med de torvehandlende. 

Parkering 

• Hvornår vil man kunne begynde at parkere på Torvet? 

� Torvet forventes færdigt 12. december 2014. Der er ikke truffet politisk beslutning om, hvornår der 

kan parkeres på de 15 parkeringspladser. Lars Erik Hornemann oplyste, at sagen drøftes politisk i 

foråret. 

• Kan kommunen lave gratis parkering 1-2 timer på alle byens pladser og derefter betaling? 

• Kan det undersøges om der skulle være betalingspladser i Dronningegården? 

• Der er psykologi i at oplyse borgerne om, at der kompenseres i anlægsperioden. Det kan skabe 

positiv omtale. 

� Byrådet har som en del af budget 2014-2017 besluttet at de første to timers parkering på begge p-

pladser i Voldgade er gratis i 2 timer med efterfølgende betaling. 

Svendborg Kommunes parkeringsstrategi herunder fastlæggelse af parkeringstakster,  forelægges 

til evaluering i april – maj 2014. Forslagene om gratis parkering vil indgå i den politiske behandling. 

 

• Kan der etableres skråparkering på banegårdspladsen? 

� Forslaget undersøges nærmer af Svendborg Kommune. 

Ved tidligere vurderinger er løsningen blevet fravalgt på grund af, at det ikke har været 

trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

 

• Kan der etableres en trappe fra parkeringen på banegårdspladsen over skrænten? Det vil være 

logisk. 

• Der har været indtænkt en trappe, men nu er der ændret på forholdene (toilet flyttet til den tidl. 

stationsbygning), så behovet er vurderet mindre. Trafik fra P-pladsen og kommende iværksætterhus 

til stationsområdet kan lettes ved at etablere en trappe, så det vil kommunen etablere. 



Toilettet er klart til medio april med midlertidige adgangsvej.  

 

• Et positivt synspunkt var, at efter en kortere periode vil borgerne finde andre måder at parkere på 

og  ændre adfærd. 

• Forslag til, at parkeringsarealet i Dronningegården reguleres – enten via parkeringsafgifter eller 1-2 

timers parkering. Herved sikres et større flow som kan understøtte handlen i Møllergade. I dag 

parkerer en stor andel af ansatte hele dagen. 

 

• Forslaget vil indgå i de politiske drøftelser af parkeringsstrategien.  

Kørsel i Møllergade 

• Kan varetilkørsel i gågaderne udvides i forhold til nuværende regel, under byggeriet? 

Anbefaling om, at der tages kontakt til fragtvirksomheder om at fordele tilkørselen. Daglig 

observation viser, at det er meget klemt i tidsrummet 07-11. 

� Varetilkørsel/-levering ønskes som udgangspunkt fastholdt  med de nuværende begrænsninger 

(angivet på tavlerne ved indkørsel til gågade) – samme vilkår som  for øvrige butikker i gågaderne. 

Svendborg Kommunen kontakter fragtvirksomheder og afklarer, om en mindre udvidelse af 

perioden for varekørsel kan afhjælpe problemet. 

  

• Kan man sikre ensrettet kørsel i gågaden overholdes (evt. med korrekt skiltning)? 

• Der mangler forbudsskilte i f.h. t. indkørsel i Møllergade. Ensretning bør genindføres. 

� Svendborg Kommune vil gennemgå skiltningen og få den tilrettet. Kommunen vil henlede politiets 

opmærksomhed på håndhævelse af den ensrettede kørsel i gågaden. 

 

• Kan taxa og Falck få særtilladelser til kørsel i gågaderne, så dårlige brugere kan blive kørt til døren 

f.eks. til optikker og læger? 

• Der appelleres til kommunen om, at der udvises fleksibilitet. Det konkrete eksempel på behov for 

flexkørsel og handicapkørsel frem til de små virksomheder, der betjener en udsat kundegruppe, bør 

give anledning til at der udvises fleksibilitet fra myndighedens side. 

� Der er mange hensyn: smalle gader, vareudstillinger, der optager plads, fodgængernes behov, som 

kræver kommunens opmærksomhed.   

I forhold til politiets retningslinjer ved udstedelse af dispensationer for kørselsrestriktioner, der er 

overdraget til kommunen efter færdselslovens § 92 kan, kan der ikke gives en generel tilladelse til 

kørsel i gågaden i forbindelse med kørsel til optiker, læge m.m. 

 

Taxa(Falck) kan dog fra gang til gang få en dispensation til kørsel i gågaden i forbindelse med kørsel 

med dårligt gående – inden for  det tidsrum, hvor varekørsel også er tilladt. Svendborg Kommune vil 

sikre en smidig adminstration. 

 



Midlertidig belysning 

• Vil der blive etableret midlertidig belysning? 

� Svendborg Kommune sikrer forsvarlig belysning i byggeperioden. 

 Skiltning 

• Skiltning for parkering trænger generelt til forbedring. 

� Kommunen vil forbedre skiltning og informationen (f.eks. et indstik i Ugeavisen, folder, hjemmeside 

m.v.) om, hvor der kan parkeres.  

Cykelparkering og affald 

• Der mangler cykelstativer i anlægsperioden. 

• Der mangler affaldsstativer i Møllergade. 

� Kommunen opstiller midlertidige cykelstativer i tilknytning til Torvet, formentlig på Ramsherred. 

Processen 

• Kan arbejderne fremskyndes, intensiveres? Og kan der parkeres efter fyraften, fredag, når 

anlægsarbejderne er gået og lørdag, hvor de holder fri? 

� Det er en meget komprimeret proces, tidsplanen er presset til det yderste, så det er ikke muligt af 

fremrykke yderligere.   

Kulturarrangementer  

• Hvor skal Kulinarisk o.l. være under arbejdet? 

� Der arbejdes på en løsning – måske på havnen som tidligere. 

Kontakt 

Kim Jensen – projektleder på anlægsarbejderne kan træffes på telefon 62 23 33 74. Det overvejes, om han 

skal kunne træffes på byggepladsen inden for visse tidsrum. Jens Christian Møller opfordrede til at oprette 

en mailliste til brug for kommunens information om projektets fremdrift. 


