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Forord
Svendborg Byråd har et mål om at udnytte det

aktivitetsmuligheder for alle. Det et er dette mål for

store potentiale for byens udvikling, der ligger i

bylivet, der er baggrunden for Strategiplanen.

at styrke overgangszonen – området mellem den
pulserende bymidtes toppunkt og det forholdsvis

Før der bliver udpeget konkrete udviklings- og

flade, delvis opfyldte terræn, der præger havnen

anlægsprojekter, har Svendborg Kommune

og de tidligere banearealer.

i samarbejde med Realdania iværksat en
forundersøgelse, der består af to delprojekter:

Området mellem gågaden Møllergade,

• Registrering og kortlægning af byens rum og byliv

Havnegade mod nord, Frederiksgade mod

• Strategiplan for overgangszonen mellem bymidte

syd og Jessens Mole mod Svendborg Sund er

og havn

karakteriseret af mange uregelmæssige forløb
i gadenettet - formet efter det bakkede terræn.

Forundersøgelsen er udarbejdet af Gehl Architects i

Langs Møllergade kan man gennem de smalle

samarbejde med Svendborg Kommune. Rapporten

stræder få en fornemmelse af havnens nærvær

Byens rum og byens liv kommer grundigt rundt om,

for foden af byskrænten. Strædernes karakter

hvordan byen ses og opleves og især om, hvordan

er visse steder utryghedsskabende og inviterer

byen kan gøres bedre at færdes og opholde sig

derfor ikke fodgængeren. De nederste ’ender’

i. Formålet med registreringer og analyser om

af disse stræder blev i 1800-tallet inddraget til

byens kvaliteter og svagheder er at kvalificere

det baneterræn, der nu er fjernet. Herved er der

strategiplanen for overgangszonen.

åbnet nye muligheder for at sammentænke en
række byrumsforløb.

Strategiplanen er et redskab til styring af

Områdets karakter er præget af blandede

udviklingen af byrummene i området. Strategien

byggerier og by- og havnefunktioner. For foden

handler om at styrke dette områdes særlige

af byskrænten ligger Klosterplads og Toldbodvej

kvaliteter, mangfoldighed og udviklingsmuligheder.

som uoverskuelige byrum både trafikalt og

Planen understøtter det byliv og de attraktioner,

rumligt. Her ankommer og afgår busser samt tog,

der allerede er samtidig med, at der sættes rammer

hvorved bomme afspærrer byens eneste logiske

for bedre fodgængerforbindelser og for nye

fodgængerforbindelse mellem bymidten og havn.

opholdsmuligheder og aktiviteter.

I 2011 forventes området omdannet med en ny
kompakt trafikterminal.

Borgerdialog er en vigtig forudsætning for al god

Svendborg havn hører til blandt Danmarks mest

planlægning og udvikling af projekter. Derfor er

intakte og bedst bevarede havne. Her genfindes

byrumsstrategien udarbejdet gennem

alle provinshavnens delelementer, og her er

en konstruktiv dialog med en række

mange bevaringsværdige enkeltbygninger,

hovedinteressenter.

der huser forskellige virksomheder, handel,
station og værtshuse. Havnen har altid været et

Næste skridt er gennemførelse af strategien. Ved den

mødested – et sted for udveksling og et sted med

fremtidige plads ved Toldboden er der allerede

liv. Som højt prioriteret omdannelsesområde

etableret midlertidige aktiviteter, som kan fremme

udgør området et stort potentiale for byens

bylivet, skabe mental bevidsthed om havnen som

udvikling.

byudviklingsområde, og som vi kan lære af. Men
de større byrumsindsatser vil kræve økonomi, og

Overgangszonen vil i de kommende år forandre

en fortsat god dialog om overgangszonens fremtid,

sig – både i form af omdannelser af nuværende

så vi får et område med et net af attraktive byrum

stræder, gader og pladser og i form af nye

med en mangfoldighed af oplevelser, opholds- og

byrum, blandt andet i forbindelse med den

aktivitetsmuligheder.		

nye trafikterminal. Disse byrum skal være
inviterende og tilgængelige med opholds- og
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Sådan læses rapporten
- Strategien er formidlet på 4 A1 plancher, og nærværende rapport
er en opsamling på dette arbejde. Rapporten udtrykker et ønske fra
Svendborg Kommune om at have et let tilgængeligt dokument, der
nemt kan videregives til interessenter, og som kan videreudvikles, når/
hvis der er behov for det.
Rapporten består af 3 dele:
1. Beskrivelse af det overordnede greb i form af 7 definerede
forbindelelsesrum mellem by og havn
2. Beskrivelse af kvaliteter og kriterier for henholdsvis by- og gaderum
3. Retningslinier for udvalgte byggefelter
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Overgangszones Historie

Området mellem Møllergade og havnen fra
Havnegade i nord til Frederiksgade i syd –
det vi her kalder overgangszonen mellem
bymidte og havn – har spillet en interessant
rolle i Svendborgs udvikling fra middelalderens
handelsby til nutidens postindustrielle by.

- Udsigt over overgangszonen (Jessens Mole mv.) ca. 1900

- Udsigt den anden vej, ind mod overgangszonen, fra havnen ca. 1910.
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Det tidligste Svendborg udviklede sig omkring
den højderyg, som ligger mellem lavningen
Dronningemaen, der nord for middelalderbyen
strækker sig ind fra Sundet mod vest, og det
lavere terræn der ligger syd for middelalderbyen
omkring Skattergade. Højderyggen stikker som
en tydelig knude i terrænet frem mod det sted,
hvor sundet er snævrest og dermed lettest
at kontrollere. Indenfor dette forholdsvis lille
område udviklede Svendborg sig i de første
mange århundreder. Middelalderbyen var mod
de lavere arealer afgrænset af voldgrave og
palisader. Mod øst, sundsiden, blev der allerede
i 1236 anlagt et franciskanerkloster på det lave
land nedenfor kystskrænten. Netop dette stejle
terræn og det flade land nedenfor er det vi kalder
overgangszonen. Oprindelig lå stranden tæt på
kystskrænten og dannede ved sin krumning en
vig, godt beskyttet af den lille Koholm, senere
Frederiksøen.
På toppen af højderyggen, langs den nordsydgående skrænt, udviklede bebyggelsen sig
omkring Møllergade, som var den ene af byens
to hovedgader. Den anden var Gerritsgade –
Brogade, som skabte forbindelse ned til byens
maritime omdrejningspunkt, skibsbroen for
enden af Brogade. Broen lå i middelalderen ved
det nuværende ”Gåsetorv” og var formodentlig af
trækonstruktion. I 1500-tallet blev brohovedet ført
150 m længere ud i sundet. Nu kunne selv større
skibe lægge til ved et bolværk, hvor personer
og varer tidligere måtte fragtes i land i pramme.
Det var her hovedparten af varer til og fra byen
skiftede transportmiddel og blev fortoldet.

Det skrånende terræn op mod byen har været
delt op i smalle matrikler som haver bag
købmandsgårdene, hvoraf stadig Ribers Gård i
Møllergade kan ses fra Toldbodvej. Nogle af disse
købmænd uddybede i 1800-tallet vandet ud for
deres strandgrunde og anlagte små havne. På
dette tidspunkt, før industrialiseringen satte gang
i en total omkalfatring af området, var grundlaget
for det nuværende system af gader og stræder
skabt. Møllergade, som nævnt, som overgang
til Torvet og stræderne omkring Frue Kirke, og
på tværs af Møllergade en række stræder ned
mod vandet: Klosterstræde, Krøyers Stræde,
Munkestræde og Hulgade. Hulgades krumning
mod syd hen langs stranden gav forbindelse
til Klosterplads, hvor Gråbrødreklosteret lå,
eller rettere havde ligget indtil reformationen.
Klosterkirken forsvandt i 1826. Den resterende
del af klosteret blev omdannet til skole, som
imidlertid måtte lade livet for udviklingen med
jernbanens ankomst til Svendborg i 1876.
Fra midten af 1800-tallet var der blevet etableret
en række regelmæssige dampskibsforbindelser
til Svendborg, og havnen havde allerede forinden
udviklet sig til en af landets mest driftige
erhvervshavne, med en vældig hjemmehørende
handelsflåde. Befolkningstilvæksten og den
stigende vareudveksling udløste således et behov
for en betydelig udvidelse af havnen. I kraft
af de topografiske forhold, med et begrænset
bagland til havnen, måtte der indvindes land
for at give plads til kajer og havnearealer. Det
første skridt var at bygge en mole fra skibsbroen
i syd til Nyhavn, en mindre bro der var etableret
i 1860’erne ud for den nuværende Havnegade.
Her var en af den tidlige svendborgensiske
industrialismes pionerprojekter: en cikoriefabrik,
som dog hurtigt måtte give op, og som siden har
været katolsk kirke. Bag molen blev der fyldt op
på den gamle strand. De mange små broer, haver
og lysthuse forsvandt og området forvandlede
sig til station, jernbaneterræn, gader og veje,

tømmer- og kulpladser, told- og vejerboder,
kvægtorv og den kaj vi kender som Jessens
Mole.
Fra anlæggelsen af Jessens Mole i 187277 og frem til starten af 2000-tallet har
overgangszonens struktur med veje, stræder,
jernbane og bebyggelse ligget rimeligt fast.
Efter opførelsen af station, toldkammer,
kvægtorv og en række mindre bygninger
umiddelbart efter anlægget af Jessens Mole
er der senere kommet enkelte nyere bygninger
til, men hovedtrækkene er uforandrede. Den
store forandring er sket efter 2000 med
nedlæggelsen af al baneterræn fra Hulgade i syd
til godsbaneterrænet i nord og den efterfølgende
omlægning af vejnettet med Nyborgvejs
nye forløb over baneterrænet, som det mest
markante.

- Krøyerstræde set fra Møllergade. Byggeriet af stationens udvidelse
daterer billedet til ca. 1915.
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Overgangszonen
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Overgangszonen
Fra ingenmandsland til et nyt
bykvarter i Svendborg bymidte.
Baggrund
Gehl Architects udførte i 2008 en bylivs- og byrumsundersøgelse,
der havde til formål at give et velfunderet og langtidsholdbart
vidensgrundlag for den videre planlægning af Svendborg bymidte
– ikke mindst udviklingen af overgangszonen mellem havnen og
bymidten til et attraktivt bykvarter. Der er behov for, at denne del
af byen ikke ses isoleret, men i stedet som en integreret del af en
større bymæssig kontekst i Svendborg. Nærværende strategiplan
er således baseret på de resultater og anbefalinger, som bylivs- og
byrumsundersøgelsen fra 2008 indeholder.
Byens rum og Byens liv 2008 viste, at Svendborg i dag er by med
mange fine byrum i en god menneskelig skala, og at bymidten
byder på et rigt byliv, trods mangel på rekreative opholdsrum.
Derimod udgør havnen og beliggenheden ved vandet et stort
og ikke fuldt udnyttet potentiale, ligesom der er en række andre
rekreative arealer, der ikke er velforbundet til byen. Et meget udtalt
problem relaterer sig til netop overgangszonen mellem bymidte
og havn, som i dag opleves som et ingenmandsland. Området er
karakteriseret ved følgende problemer:
-Svage forbindelser, der ikke opleves som attraktive, effektive og
trygge fodgængerforbindelser. Mange af forbindelserne giver ikke
tydeligt fornemmelsen af at lede fra ét væsentligt sted i byen til et
andet
-Trafikbarrierer i form af en gennemskærende vej og et tidligere
baneterræn
-En markant topografi, hvor byen ligger på en høj, og dermed
fremstår lidt uindtagelig, når man befinder sig ved vandet
En klar anbefaling var således at gøre overgangszonen til et
forbindelsesrum, som kan binde bymidte og havn bedre sammen.
Derudover er det vigtigt, at dette område omdannes til et attraktivt
bykvarter i sig selv. På denne måde kan der skabes den nødvendige
synergi mellem det byliv, der findes i bymidten, og de aktiviteter og
det rekreative potentiale, der findes ved havnen.
Strategiplanen giver et bud på en fremtidig omdannelse af
overgangszonen fra ingenmandsland til et attraktivt bykvarter
med angivelse af de mulige roller, som området kan spille i byen.
Dette sker ud fra et helhedsperspektiv, der tilgodeser områdets
placering i den overordnede bystruktur. Målet er at skabe et fælles
udgangspunkt for den fremtidige planlægning ved at fremhæve
væsentlige bymæssige kvaliteter, som bør sikres i området, hvis
omdannelsen skal være bæredygtig og langtidsholdbar.
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Billeder fra Bruger inddragelses workshop afholdt
foråret 2009.

VISION
Nye og opgraderede forbindelser,
der føres hele vejen igennem fra
Møllergade til Jessens Mole, giver
karakter og oplevelser til et nyt
bykvater

Udgangspunktet

Overgangszonen er er indrammet af Møllergade mod nord og Jessens mole mod syd.

Definering af
Overgangszonen

Problem

Potentiale

Koncept

Problem : barrierer i form af en
bred, kedelig vej, manglende
forbindelser , stort ubebygget
område uden væsentlige
destinationer og en markant
typografi

Potentiale : overgangszonen
- et vigtigt sted ikke bare for
Svendborg by men på flere
niveauer i den regionale
kontekst.
Her er potentiale for et nyt
bykvarter tæt på vand og by

Koncept : styrke
forbindelserne mellem
by og havn til at skabe et
veldefineret område i byen
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Byrum: Pladser & passager
Beskriver Byrumsstrategierne
Redskabet benyttes af:
Svendborg Kommune, Grundejere og Forvaltere
i de eksisterende bygninger på sitet

Optimering af byrumsnetværket vil forbinde
bymidten og havnen.
En optimering af byrumsnetværket – altså
hvordan gader og pladser hænger sammen
- handler om at skabe gode betingelser for gåtrafikken og livet til fods. Byrumsnetværket skal
supplere byens eksisterende byrum og byliv, og
nøglen til etablering af et attraktivt og levende
byrum er muligheden for ophold, pauser og

nedprioriterede som vigtige koblinger mellem
by og vand. Opgraderes og videreudvikles
passagerne, kan de blive centrale for både
koblingen mellem by og vand, men også for
karakteren og oplevelsen af Overgangszonen
som et nyt bykvarter, der skaber sammenhæng

oplevelser.

i byen. Ved at udvikle passagerne og skabe

Diversitet af attraktioner

og destinationer udnyttes en historisk stærk

At skabe et stærkt byrumsnetværk kræver
derfor, at der tilbydes forskellige destinationer,
som de besøgende har lyst til at opsøge. Den
ene destination skal invitere én til at fortsætte
mod andre attraktioner, som samlet kan give
en oplevelsesrigdom, når man færdes i byen.
Heri indgår at skabe interaktion mellem det,
der findes inde i bygningerne og det, der findes
udenfor.
Heri indgår også at skabe maksimal interaktion

et egentligt netværk af forbindelser, pladser
identitet til at fortælle nye historier og skabe
nye steder og situationer, der kan motivere og
inspirere daglige brugere og besøgende. En
platform hvor den særlige “svendborgske” livstil
kan sprudle og videreudvikles.
Små lommer langs passagerne
Passagerne kan styrkes som forbindelser ved
at skabe forskellige oplevelser undervejs, der
iniviterer én til at fortsætte eller tage ophold i

mellem ude og inde, hvor det er muligt.

mindre byrum. Etablering af mindre byrum

Udvikling af passager og gennemgange

passagerne, hvor det er muligt at stoppe op, er

Overgangszonen karakteriseres af passager og
gennemgange mellem by og vand - som er et
unikt træk for Svendborg. De fortæller om det
historiske forhold mellem byen og havnen som to
sider af samme sted.
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I dag har passagerne mistet deres karakter og er

i form af inddragelse af indre gårdrum langs
derfor et vigtigt princip.

Svendborg 2009

Overordnede Visions-Principper
Skab forskelligheder og interessante forløb for at invitere
wow

så mange forskellige borgere og brugere som muligt.
Maximer passagernes betydning for at videre udvikle
konceptet så det ligeledes inddrager de indre gårdrum.

Klosterplads

Skab plads til primære aktiviter og sekundære
opholdsmuligheder.
Skab steder af høj kvalitet for derved at skabe
ejerskab og fællesskab.
Havnegade

Den eksisterende situation

Koncept

Stedsligørelse af Passagerne
som oplevelse

Forbindelser mellem By /
Havn

Forbindelserne skabes

Et netværk af oplevelser

Forbindelserne kan udvikles

Nye ruter skaber nye

Ud af forbindelserne er der

og få nye identiteter og tilbyde

bevægelsesmønstre. Det man

passager, der ikke forbinder

pladsrum, der kan invitere

oplever er aldrig det samme.

byen til vandet, men som

til at opleve nye forløb og

Der er mulighed for at vælge

i dag er korte smutveje og

ruter. Samtidig er der skabt en

mange ruter - og dermed opleve

mest fungerer som bagveje og

forbindelse mellem byen og

byen, nye steder og nye sider

bagsider.

havnen, som er blevet noget

af byen. Et netværk af valgfrie

særligt.

oplevelser skaber dynamik og
styrker nysgerrigheden til at
opleve byen.
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Passagerne
Forbindelserne skal med hver deres karakter sikre

hvorpå man bevægede sig fra den vindblæste

gode forbindelser mellem bymidte og havn og

havn og op til byens gader, hvor der var læ fra

samtidig bidrage til udviklingen af et nyt bykvarter.

vind og vejr, og hvor hverdagsliv, handel og det

Det er vigtigt, at disse passager føres hele vejen fra

sociale liv foregik i rummet mellem husene. Titlerne

Møllergade til havnekanten.

er eksempler og temaerne kan/skal ændres og i
en realiseringsproces vil disse derfor tages op til

Princippet om passagerne tager udgangspunkt i et

diskussion og revudering for at de aktuelle aktører

historisk træk nemlig Passagerne, der var måden

vil få medindflydelse på passagernes identiteter

Referencer

Den Nye passage
Identitet
Identitet

%%
Vandløbet
1
1

Tema

Redskab

Anvendelse

Havne passagen - Havnegade
og en ny havneplads - en stor
multi plads ved vandet, som

Dynamisk belysning - Jo mere
dynamisk jo mere skifter
pladsen karakter efter brug.

Multifunktionelt byrum med
mange aktiviteter, bevægelse,
ophold, havnedage, events,
kaffe og sildemadder.
Et byrum som evner at spænde
mellem hverdagsliv og store
byevents - og fungere godt til
begge dele.

og som kan opleves døgnet
rundt og året rundt.

Synliggør historiske spor i
belægningen ved hjælp af
vandelementer, der samtidig
tilbyder sanselige oplevelser.

Gennemgangsrum med
legende, historiske og
underholdende ophold,
rekreation og pauser.
Et byrum som kan opleves på
en almindelig tirsdag.

Kommerciel markedsgårds
passage - Posthuset og

Fleksibilitet og
multifunktionelt rum der
skiftevis kan give plads til
udendørssalg og parkering.

Aktivt gennemgangsrum med
dagligt udendørssalg samt
proviantering for lystsejlerne
i sommerperioden. Et byrum
som aktiveres om dagen og
fungerer som parkering om
natten.

Uddannelsespassagen - Gode

Belægningen og aktive
stueetager bliver et
sammenhængende tema der
muligør, at alle kan få en god
kontakt mellem ude og inde,
dvs. sammenhæng mellem
funktionerne og forarealerne.

Udearealerne kan bruges
til kantine, undervisning,
studiedage, ophold, pause og
mødested.
Et byrum som primært
aktiveres i studieåret - men
fungerer døgnet rundt.

Belægningen og belysning
bliver et sammenhængende
tema, der indikerer
tilgængelighed. En belægning
der gør forbindelsen til en
særlig del af Svendborg - særlig
del af Fyn! Belysningen
inviterer til ophold ude som
inde - kulørte lamper / lidt
dunkelt og duften af mad
iscenesætter forbindelsen som
et spændende, trygt mødested
døgnet rundt.

Spændende og tryg forbindelse med
mulighed for information til byen
og til, hvordan man navigere i byen
og ud til vandet. Et aktivt byrum
året rundt med mulighed for ophold
i byens spisestuemiljø med sol, god
mad, rekreation, pause, kaffe og
martini og mødested.
Et byrum der tangerer
Trafikterminalen, der bliver en
central beliggende dynamo. Som
besøgende vil man nemt kunne
orientere sig og nemt mod byen
hærlighedværdier.

En maritim passage - med
Klosterplads som et transitrum

Én belægning i et niveau
skaber fornemmelsen af
en samlet plads og giver
fodgængere højere prioritet
end biltrafikken.

Et byrum med cafeer,
værtshuse, leg, ophold, venten,
take away samt boder med
blomster og frugt. Et byrum,
der er aktivtt 24 timer og året
rundt.

Den historiske passage - Et
historisk parameter der
forbinder byen med vandet.

Synliggør historiske spor og lad
belægningen fortælle byens
historie ved hjælp af “vinduer”
og spor i belægningen samt
vandelementer, der samtidig
tilbyder sanselige oplevelser.

Gennemgangsrum med
legende, historiske og
underholdende ophold,
rekreation og pauser.
Et byrum som kan opleves på
en almindelig tirsdag.

redskab til at opnår den ønskede
Reference / eksenple fra andre
skal
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til aktiviteter
strategi
steder
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Den spanske trappe

5
5

6
6

Den direkte forbindelse
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Historie gangen
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Tema - baggårdens rum
Parisiske
Cafe\ miljø’er
Tema - baggårdens
rum
Berlinske
some en
Parisiskehøfe
Cafe\- miljø’er
modsætning
til det
maritime
Berlinske høfe
- some
en
Jessensmole
en cafe’
modsætning -til kan
det maritime
Barcelona,
miljøer
slipway-Spanien
skabe
Jessensmole
kan enintime
cafe’
byrum
passager
der intime
kan
miljøerogslipway
skabe
fungere
i sæsonen.
London,
England
byrum og
passager
der kan
fungere i sæsonen.

Berlinske høfe - cafémiljøer
er knyttet til den direkte
forbindelse, som skaber intime
Redskab
byrum og passager, der kan
Belysningen
til ophold
Redskab invitere fungere
dag, nat, sommer og
ude
som
inde
..
kulørte
Belysningen invitere tillamper
ophold/
vinter.
lidt dunkelt og lidt duften af mad
ude som inde .. kulørte lamper /
iscenesætter
passagen
somaf etmad
lidt dunkelt og
lidt duften
mødested
/ et rekreativt
iscenesætter
passagen som et
mødested / et rekreativt
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Passagen - Vandløbet omdannes
til en rekreativ forbindelse med et
vandtema, hvor vand springer, bobler,
pibler, damper og flyder.

Det handler om vand og lyd
- som historiske, visuelle og
fysisk element i byrummet
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Eksemplificerende Illustration
Collage af Passagen- vandløbet

Boliger med gode forbindelser
mellem ude og inde

Boliger med gode forbindelser
mellem ude og inde
Butikker der kan indrage og
aktivere udearealer i den nære
kontekst.
ref:The South Port Center, Australia

Klar indikation af hvor man
skal hen, og hvor man kommer
fra.

Vandet kan bruges til uformel
interaktion og til at skabe
lyd, karakter og et hint af et
historisk træk.
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Gaderum: Gadehierarki
Beskriver Gaderumsstrategierne
Redskabet benyttes af:
Svendborg Kommune

Veldefinerede gaderum giver karakter til det nye
bykvarter.

Urbane gadeforløb med godt mikroklima

at definere og afgrænse Overgangszonen, ved at

Fortætning omkring gaderummene med en

overgange fremhæves, og der gives identitet til

veldefineret bygningskant vil bidrage til at skabe

det nye bykvarter.

en mere intens oplevelse af gaderummet.
Vigtige gadeforløb er Møllergade, Toldbodvej og
Gaderummene er i dag karakteriseret af en

Jessens Mole. De to førstnævnte fordi de markerer

lav bebyggelse, der forholder sig til byens

en grænse til området og Toldbodgade, fordi

størrelse. Derved sikres mest mulig aktivitet

den vil være rygmarven i det nye bykvarter,

langs kanterne og der skabes en skalamæssig

hvilket kræver en markant ændring fra i

sammenhæng mellem bygningerne.

dag , hvor den repræsenterer en væsentlig
barriere for oplevelsern af et samlet bykvarter i

Derudover skaber denne type bebyggelse et

Overgangszonen.

optimalt mikro-klima i form af gode solforhold
og forholdsvis få bygningsskabte problemer med

At optimere, forstærke og styrke gaderummenes

vind.

profiler er med til at give en forståelse af
forbindelsens karakter og sikre oplevelsen af

Den bygningsmæssige sammenhæng og det gode

overgang fra bymidte til det nye bykvater.

mikroklima bør sikres også i fremtiden med de
bygninger, der bygges i området.

Endelig bidrager veldefinerede gaderum til
at styrke og illustrere Svendborgs historiske

Gaderumshierarki
Et klart gaderumshierarki, med markering af

primære og sekundære forbindelser, er med til
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struktur og karakteristika.

Skala - Det klare Overblik

Skala - Det klare Overblik
Svendborg 2009

Overordnede Visions-Principper
Fortæt gaderummene for at opnå et urbant miljø.

Skab transparante facader i stueetagen for at sikre
interaktion mellem gaderum og bygning.
En fin homogen bygningskant på Frederiksgade.

Disponér funktionerne i henhold til gadehierarkiet.

Etablér god skiltning i passagerne og tydelig
markering af overgange.
Åben og løs struktur langs den nordlige del
af Toldbodvej.

wow

De 3 vigtige gaderum
wow
wow

Møllergade

Toldbodvej

Jessens Mole

På de efterfølgende sider beskrives de enkelte gaderum og enkelte anbefalinger illustreres
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Møllergade:
I dag

I fremtiden

Møllergade er en karakteristisk og veldefineret gade i byen.

Møllergade skal styrkes som

Den sydlige del af Møllergade er gågade, og den nordlige del

aktiv handelsgade. Forståelse for

fungerer som almindelig bygade. Gaden har en homogen og og

gaderummets betydning samt aktive

detaljeret bygningskant, hvor man enkelte steder fornemmer

stueetager skal være med til at forbedre

den skrånende grund mod vandet - som ellers bedst opleves

oplevelsen af Møllergade som en af byens

fra vandsiden.

handelsgader. De få steder, hvor udsnit
af terrænfaldet mod havnen fornemmes
gennem stræder og passager mellem
bygningerne, skal styrkes og fejres.
Belægningen (betonfliser) kan med
foredel opgraderes for derved at skabe
en fin sammenhæng og fortælling om det
middelalderlige gadenet.

Kvaliteter i 2009

Møllergade er et imponerende gaderum pga. gadens markante historiske byhuse.

Fra Møllergade findes små passager og gennemgange ned mod
havnen - af mere eller mindre defineret karakter .

Overordnede Intentioner
Skab en forståelse af hvor man befinder
sig.
Skab transperans i bygningerne for at
skabe tryghed i gaden.
Skab interesante forløb der også kan
besøges om aftenen.
Etabler muligheder for ophold og møder.
Reference: New Road, Brighton, England
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Princip Illustration
ikke målfast gaderums isometri

Definere en god ballance mellem
stående skilte, salgs standere og
bevægelsesruetrne, så Møllergade
bibeholder sin karakter.

Beplantning kan være med til at skabe
et mere varieret forløb, så oplevelsen af
rummet bliver tættere og årstidernes
skiften bliver en del af den urbane
oplevelse.

Åbne og transparente facader er vigtigt
både om natten og om dagen for a sikre
et trygt miljø og en god interaktion
mellem ude og inde. Undgå lukkede
metalskodder men muliggør i stedet
’window-shopping’ om natten.

Belægningen (betonfliser) kan med
foredel opgraderes for derved at skabe
en fin sammenhæng og fortælling om det
middelalderlige gadenet.

Møllergade - et interaktionsrum
Et fodgænger rum. Trafik - kun i
forbindelse med - af og på læsning,
periode: mellem 6 - 12 alle ugens dage
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Jessens mole:

I dag

I fremtiden

Jessens Mole udgør den centrale havnepromenade

Kararkteren af den nuværende kant fastholdes

med vandet mod øst og med en noget løs bygningskant,

og styrkes med indsnævring af vejprofil og

25 meter fra kajkant, mod vest. Jessens Mole har en

opretning af brosten. Der skal etableres en

markant kant af brosten som afslutning mod vandet og

veldefineret bygningskant langs vejen og den

kajkanten er meget aktiv, især om sommeren. Flere af

rekreative karakter styrkes for at mulighedgøre

bygningerne på Jessens Mole er af høj bevaringsværdi,

bedre adgang til vandfladen og invitere alle

men sammen opleves det som en ret hullet facaderække

brugere til at opholde sig. Jessens Mole bør

i et gaderum præget af tung trafik . De havne relaterede

rumme en række markante destinationer og

aktiviteter langs kajen er et attraktiv, der gør Svendborg

aktiviteter, som inviterer folk fra byen mod

havn til noget særligt.

vandet.

Kvaliteter i 2009

Jessens Mole tilbyder en række herlighedsværdier til byen, som bla. vandet og
bevaringsværdige træskibe.

Jessens Mole er idag en trafikbarriere og meget uattraktiv. Enkelte
bygninger på Jessens Mole er bevaringsværdige.

Overordnede Intentioner
Skab både rum for ophold langs kajkanten
og langs bygningerne på Jessens Mole.
Invitere forskellige mennesker ved at
skabe mange aktivites muligheder på
Jessens Mole.
Muliggør direkte kontakt og
opholdsmuligheder ved vandfladen.

Reference: Bo01, Malmø, Sverige
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Princip Illustration
ikke målfast gaderums isometri

Etablér midlertidige p-pladser langs
vejen og skab en attraktiv havnebygade,
der kan kommunikere med begge sider
og på tværs af gaderummet.

Lav en indsnævring af vejen, så vejen
matcher dets bymæssige kontekst.
Indicere særskilte cyklestier for at sikre
følsen af trykhed for de cykelende.

Skab mange muligheder for at komme
helt ned til vandoverfladen og skab en
havnepromenade af høj intensitet og
kvalitet.

Skab synlige og klare overgange og lad
passagerne blive en gennemgående
identitet.

Jessens mole - et rekreativt rum
Et rekreativt rum med plads til alle.
Mulighed for biler,gående og cykler.
Mulighed for ophold og aktiviteter.
Standsningsmuligheder for bil trafik,
dog et minimum af parkering.
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Toldbodvej og Klosterplads:

I dag

I fremtiden

Toldbodvej fungerer som den rumlige kobling mellem

I fremtiden bliver Toldbodvej endnu vigtigere som

havnen og byen men er i dag i meget ringe kvalitet.

omdrejningspunkt og trafik terminal. Vejprofilet

Toldbodvej er i dag en gennemfartsvej, der opleves

på Toldbodvej skal indsnævres for at mindske

som en barriere mellem byen og vandet og fremstår

barriereeffekten og der bør skabes et byrum der

uden en særlig karakter. Langs den sydlige ende

signalere tilgængelighed og åbenhed og som

af vejen, ved Klosterplads, har Toldbodvej en fin

samtidigt er med til at binde havnen og byen

bygningskant - men den opløses fuldstændigt i den

sammen . I byrummene omkring Terminalen bør

nordlige ende af vejen. Det er et rodet trafikrum der

passagerenes/ de gåendes komfort indtænks, så

allerede nu fungerer som knudepunkt i kraft af toget

transitrummet bliver bedst muligt for de som venter,

perronerne og busstationen.

de som passerer, de som ankommer og de som
opholder sig og arbejder her. Det er vigtigt at sikre et
trygt og overskueligt sted på alle tider af døgnet.

Kvaliteter i 2009

Todbodvej er en bred og meget trafikeret vej, men med en fin bygningskant i den
sydlige del.

Den nordlige del af Todbodvej fremstår kedelig / diffus strækning og den præsenterer sig
ikke som den vigtige bygade, den er.

Overordnede Intentioner
Toldbodvej indeholder plads til alle
transportmidler.

Aktive facader og direkte synlighed for at skabe
forståelse og klarhed i uderummene.

En velbalanceret belysningsplan skal sikre
tilgængelighed og åbenhed i mellemzonen for
at etablere god belysning både i traffikken og for
gående.
Synlige overgange til passagerne, byen og
vandet.
Reference: Lyngby hovedgade
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Princip Illustration
ikke målfast gaderums isometri

Fortæt gaden så vidt muligt for at opnå
en urban, aktiv gade , hvor bygningerne
har forsider mod Toldbodvej, og hvor
funktionerne bliver synlige og skaber et
nye liv til denne centrale gade.

Inviter fodgængere ved at etablere gode/
rummelige fortorve med beplantning.

Etablér cykelstier så tilgængeligheden
til stationen bliver af højeste kvalitet.

Etablér fodgængerfelter i forbindelse
med de steder, hvor passagerne krydser
Toldbodvej.

Toldbodvej - et trafik korridor

Et trafikrum og et gennemkørselsrum.
Der er taget højde for alle former for trafik
(gående,cykler såvel som bltrafik).
Gode krydsningsmuligheder for
fodgængere. Veldefinerede cykelstier og
brede fortorv.
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Byggefelter: Retningslinier
Dialogredskab, der skal sikre et overordnet
helhedsorienteret blik i udvikling af det nye bykvarter.
Redskabet benyttes i dialogen mellem:
Svendborg Kommune
& relevante udviklerere

Dette afsnit samler op på de foregående dele af

Et konkret styringsredskab

strategiplanen og omhandler en række konkrete

Sammen med den øvrige strategiplan vil

retningslinier for udvalgte byggefelter.

retningslinierne kunne fungere som et

Strategien for byggefelterne er rammen,

styringsværktøj for Svenborg Kommune i den

som skal sikre, at der overføres de bærende

kommende kvalitetssikring af det nye bykvarter.

intentioner af gade- og byrums til den kommende

Dette vil være muligt på forskellige niveauer,

nye arkitektur. Passagerne etableres som

fra offentlig plads til passage og gaderum, men

gennemførte forbindelser med attraktive byrum

også i forhold til kommede bygninger, facader,

- alle med forskellige retningslinier der skal sikre

funktionsfordeling og i overgangen mellem

den overordnede strategi og dets kvaliteter i det

offentligt og privat.

nye bykvarter.
Retningslinierne er tænkt som spilleregler

Et bykvarter, attraktivt for alle

for de fremtidige projektudviklere, således at

At prioritere variation i funktioner, skala, design

de kan være aktive medspillere i at skabe et

og mødet mellem byrum og bygning vil bidrage

område med gode bymæssige kvaliteter og høj

til at skabe et attraktivt bykvarter for alle.

attraktionsværdi. En merværdi, der skal være
med til med til at skabe et dynamisk sted for

Bred vifte af funktioner, der genererer liv

både handlende, boende, turisterne såvel som

Forskellige typer af funktioner vil tiltrække

de investorer og udviklere, der vil være en del af

en lang række forskellige brugergrupper, der

processen.

bruger byrummene på hver deres måde, og på
den måde sikrer man sociale møder mellem
forskellige typer af mennesker. Lige så vigtigt
vil en variation af funktioner også sikre liv på
forskellige tider af døgnet og året.
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Svendborg 2009

Overordnede Principper
Etablér aktive facader og god kontakt mellem ude og inde
for, at bygningerne skal bidrage til bylivet

Den tidligere Shell-grund langs Toldbodvej

Indsæt blandede funktioner, der er bæredygtige, bylivsskabende,
inviterende, interessante og dynamiske, som skaber trygge
områder og sikrer variation i byliv og gadebillede.
Skab plads til komfort og udnyt stedets
hærlighedsværdier.

Skab multifunktionelle rum for at skabe liv døgnet rundt
og året rundt.
Byggefelt bag Toldboden set mod Toldbodvej

Princip Illustration
Byggefelter
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Bebyggefelter : konsekvent anvendelse af
retningslinierne.
Med dette redskab gør kommunen rede for enkelte kvalitative mål
for de enkelte byggefelter for at kunne imødekomme udviklerne
inden byggemodningsprocessen. Dette er et grundlag for dialog med
udviklere.

Kvalitetssikring af den enkelte matrikel må og skal ses i lyset af
en langsigtet udvikling. Dette betyder at : for at dette redskab
skal være dynamisk og kunne rumme udviklingen og tidens
nye tendenser - er det vigtigt, at man vurderer og re-vurderer de
ønskelige kvaliteter, når efterspørgslen melder sig.
Derfor er det kun 3 eksempler på Byggefelter, som gennemgås i det
efterfølgende afsnit - Retningslinierne for Matriklerne. Ideen er, at
kommunen selv skal stå for færdiggørelsen af styringredskabet for
at sikre, at de tilgodeser den aktuelle situation, når forberedelserne
til udviklingen af de specifikke grunde foregår. En udvikler der
opstarter et projekt kan med disse kort sikre sig at kommunen har
taget stilling til både overordnede og stedspecifikke kvaliteter .
Eksempler
Kort

Retningslinier Matrikel
Nr. xxx Matrikel Nr. xxx
Retningslinier
Retningslinier Matrikel Nr. xxx
Bygningshøjder:
max højde 4 etager

Byggefeltskanter:

Bygningshøjder:
max højde 4 etager

Byggefeltskanter:

Bygningshøjder:
max højde 4 etager

Byggefeltskanter:

byggefeltet forholder sig til Møllegade,
Toldbodvej
og den
byggefeltet
forholder
sig til Møllegade,
Toldbodvej
og den
byggefeltet
forholder
sig til Møllegade, Toldbodvej og den
kommerciellepassage.
kommerciellepassage.
kommerciellepassage.

Disponering at bygningsmasse
på de enkelte
byggefelter: på de enkelte byggefelter:
Disponering
at bygningsmasse
Disponering at bygningsmasse på de enkelte byggefelter:
bebyggelses %’en er opnået.

bebyggelses %’en er opnået.

bebyggelses %’en er opnået.

Overordnet funktionsdisponering
på byggefeltet:
Overordnet
funktionsdisponering
på byggefeltet:
Overordnet
funktionsdisponering på byggefeltet:

bebyggelsen skal kommunikere med
Møllergade,
og med Møllergade, Toldbodvej og
bebyggelsen
skalToldbodvej
kommunikere
bebyggelsen skal kommunikere med Møllergade, Toldbodvej og
den kommercielle indre gårsrumsden
passage.
Der
skal
skabes
god
kommercielle indre gårsrumsden
passage.
Der skalindre
skabes
god passage. Der skal skabes god
kommercielle
gårdrums
interaktion mellem ude og inde funktioner
det ude
ligeledes
skal
interaktion, men
mellem
og inde
funktioner
detude
ligeledes
skal
interaktion, men
mellem
og inde
funktioner , men det ligeledes skal
muliggøres at udearelerne kan bruges
til udendørs
vare-salgkan
og bruges til udendørs vare-salg og
muliggøres
at udearelerne
muliggøres at udearelerne kan bruges til udendørs vare-salg og
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Kvalitetssikring af Plot 228D
Generelle forudsætninger - plotspecifikke anvisninger,
der tilgodeser og sikrer den overordnede kvalitet af hele
Overgangszonen.

Retningslinier Matrikel Nr. 228D
Bygningshøjder:
max højde 15 meter

Byggefeltskanter:
Byggefeltet skal forholde sig til Møllergade, Toldbodvej og ’Vand
passagen’. Bygningskanten skal have åbne og attraktive stueetager
både mod Toldbodvej og mod passagen.

Disponering at bygningsmasse på de enkelte byggefelter:
Bebyggelses %’ bør være 200 %.
Bebyggelsen placeres i facadelinien mod Toldbodvej og skaber rum i
gårdrummet. Derved opstår to særlige situationer, som bebyggelsen
skal afspejle.

Overordnet funktionsdisponering på byggefeltet:
Der skal skabes god interaktion mellem funktionerne ude og inde,
og der skal ligeledes sikres mulighed for, at udearelerne kan bruges
til udendørs varesalg. Det anbefales, at der etableres aktive kommercielle funktioner og kontorer i stueetagen og boliger fra 2 sal.
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Kvalitets sikring af Plot A32
Generelle forudsætninger - plot specifikke anvisninger,
der tilgode og sikre den overordnede kvalitet af hele
Overgangszonen.

Retningslinier Matrikel Nr. A32
Bygningshøjder:
max højde 15 meter

Byggefeltskanter:
Byggefeltet forholder sig til Møllegade, Toldbodvej og ’Vand
passagen’ og ’den nye passage’

Disponering at bygningsmasse på de enkelte byggefelter:
Bebyggelses procenten for enkelte ejendomme: 140 %
Etablere en bygning der forholder sig og skaber kant til både
passagerne og Toldbodvej.

Overordnet funktionsdisponering på byggefeltet:
Bebyggelsen får 3 facader, der er forside og et gårdrum, der bør
skabe en særlig gård for hele bebyggelsen.
Bebyggelsen skal være med til at fortætte det urbane miljø
og er vigtig for ikke, at Toldbodvej kommer til at smuldre i løs
bebyggelsesmasse.
Bygningen bliver en slags port, der fungerer som indgang / ankomst
til centrum og bliver et aktiv i forhold til den nye Havneplads.
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Baggårds passagen
- Her får kreativitet og innovation plads.

Det handler om at skabe en dynamisk plads,
der kan bruges til parkering på dage med
spidsbelastning og samtidigt invitere til
rekreativ udfoldelse, når parkeringen ikke er
et ’problem’.
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Eksemplificerende Illustration
Collage af Baggårds passagen

Udesalgsmuligheder for alle

En klar indikation af
bevægelsen i passagen - en
forbindelse fra ét sted til et
andet med klar antydning af,
hvordan man kommer fra A tilB
- fra oplevelse til oplevelse

Det handler om vand og lyd
Boliger med gode forbindelser
mellem ude og inde
Butikker der kan indrage
At skabe en dynamisk plads
med muligheder for musik,
markeder og spil samtidig

og aktivere udearealer i
umiddelbar nærhed til
butikken.

med, at der er fokus på
dagligdags behov, som vil
kunne styrke byens potentiale.
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Kvalitets sikring af Plot A32
Generelle forudsætninger - plotspecifikke anvisninger,
der tilgodeser og sikrer den overordnede kvalitet af hele
Overgangszonen.

Retningslinier Matrikel Nr. 690B
Bygningshøjder:
max højde 15 meter

Byggefeltskanter:
Byggefeltet forholder sig til Toldbodvej & busstationen og
Baggårdspassagen og Den spanske Trappe.

Disponering at bygningsmasse på de enkelte byggefelter:
Åbne facader skal møde alle funktioner, da det er vigtigt at
bygningen eller bygningerne inviterer og formidler overgangen
mellem Toldbodvej og Jessens Mole. Fortæt omkring passagerne
så de beholder deres passage-karakter (smalle) og skab en facade
mod busstationen, der relaterer sig til Stationen, da denne bliver et
omdrejningspunkt i kvarteret.

Overordnet funktionsdisponering på byggefeltet:
Åbne funktioner i stue - etagen. Gerne Offentligt tilgængelige + evt
kommercielle funktioner, der kan funktionsoverlappe med trafikterminalen. Her kan ligeledes indtænkes boliger og kontorer og
derved opnås et område med blandede funktioner som i høj grad
kan blive en kvalitet for busstationen, byen og havnen (tryghed,
ejerskab og urban energi).
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’Den spanske Trappe’ er oplagt til fase 1, da den tangere den nye trafik
terminal, der er planlægt i værksat i 2011.
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Hvordan kommer vi videre ?
Strategien for Overgangszonen er præsenteret for
Svendborg Byråd, der ønsker at strategiplanen
omsættes til virkelighed.

byrum er imidlertid et langsigtet projekt med

Inspirationsmøder skal skabe grobund
for dialogen. Projektet præsenteres med

mange udfordringer. For at projektet kan lykkes

fokus på områdets særlige kvaliteter og

kræves, at der udover sociale og kulturelle

ikke mindst på potentialet for en strategisk

hensyn også inddrages investeringsmæssige

udvikling. Dernæst videreudvikles projektets

aspekter i processen.

tankesæt om fremtidssikring af et bymiljø,

Udvikling af funktionelle og langtidsholdbare

der kan fremme borgernes trivsel og lyst til at
Kommunens anlægsbudget er pt. begrænset,

understøtte erhvervslivet. Samtidig afdækkes de

hvorfor realsiering af projektet fordrer, at der

investeringsmæssige interesser.

findes andre kilder til finansiering, f.eks. de
private grundejere.

En videreudvikling kan indbefatte, hvordan
der med enkle virkemidler kan åbnes passager

Bykvalitet som vækstdynamo

over private gårdarealer mellem Møllergade

Byens rum er en social, kulturel og kommerciel

og Toldbodvej. Passager, der, i den takt der

platform såvel for borgernes trivsel som for

er finansieringsmulighed, indrettes efter

erhvervslivets økonomi. Kvaliteten af disse har

principperne i strategiplanen.

derfor en væsentlig betydning som ramme om
’det gode liv’ og er afgørende i forhold til byens

Parallelt gøres en indsats for at skaffe kommunal

attraktion som et inspirerende erhvervsmiljø.

økonomi og eksterne midler til konkretisering
af et pilotprojekt for en ny, direkte forbindelse

Oplevelser er en efterspurgt vare

fra Møllergades toppunkt ned over byskrænten

En række eksempler fra andre byer illustrerer,

til Jessens Mole. Forbindelsen vil skabe direkte

hvordan disse i en byplanmæssig disposition

forbindelse til den kommende trafikterminal,

kan spille en vital rolle for en positiv udvikling.

der iværksættes 2011. En strækning mellem

Eksempelvis har frilægningen af Aarhus å

Toldbodvej og Jessens Mole indgår i

betydet, at området er blevet et af de mest

terminalprojektet, og det er derfor nærliggende

attraktive steder i byen for såvel borgere som for

at videreudvikle denne forbindelse.

det omkringliggende erhvervsliv. Byrummet har
derudover afgørende relevans for ejendommes

Herved realiseres en del af den strategiske plan,

investeringsværdi og dermed, om der kan

og forhåbentlig skabes et projekt, der kan virke

tiltrækkes privat kapital.

som katalysator og ’driver’ for udviklingen af
byrummene i området i øvrigt.

En kreativ udvikling af overgangszonen
Strategien kan betragtes både som et middel
og et mål til en udvikling, der kan gøre
overgangszonen til en oplevelsesrig attraktion.
Men en realisering fordrer tæt dialog med en
bred vifte af borgere, erhvervsliv og potentielle
projektudviklere i området.

37

Det gode liv
”Der er behov for at skabe sammenhæng mellem bymidte og
havn gennem vedkommende og tilgængelige byrum for alle.
Rekreative, dynamiske hverdagsrum, der indbyder til
ophold, bevægelse og møder mellem mennesker”.
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