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Forord

I Svendborg er vi eksperter på, hvad det betyder at bevæge os.
Vi ved, at det gør os gladere, sundere og klogere. Vi ved, at det
skaber netværk og giver stærke sociale relationer. Vi ved, at
det er en del af det gode liv.

tivitet. Planen gør det muligt at se for sig, hvordan området kan
se ud til hverdag og til den store begivenhed i 2021. Udviklingsplanens tilgang til at fremme området er at sammentænke
kommunens øvrige strategier og planer, der er relevante for
området. Det skaber større sammenhæng og synergi på tværs
Vi har et område i Svendborg Vest, der allerede emmer af af indsatser og områder.
idrætsaktiviteter, og hvor byens store ungdomsuddannelser
holder til. Vi kan gøre det område endnu mere spændende og Byudviklingen sker, når vi står sammen. Og det kan vi i Svendattraktivt. Vi kan udvikle området, så det understøtter Svend- borg. Stå sammen om at skabe positive synergieffekter og se
borgs ambition om at få flere i bevægelse, få en sundere be- det positive i hinandens bidrag i kollektivet.
folkning, give folk mulighed for at bevæge sig, når de vil – og Udviklingen af Svendborg Vest er et ambitiøst projekt, som jeg
gerne i naturen.
glæder mig til at følge med alle de spændende og udfordrende
beslutninger, der skal træffes undervejs.
Svendborg skal i 2021 være vært for DGI Landsstævne.
Svendborg Vest bliver det helt store samlingspunkt for akti
viteter og idrætter til landsstævnet. Landsstævnet giver os en
unik mulighed for at sætte skub i byudviklingen af Svendborg
Vest. Det er her, landsstævnets centrum skal være, og det er
her, der skal være åbnings- og afslutningsceremonier.
Udviklingen af området tager udgangspunkt i de styrker og potentialer, der er i området. Med udvikling af nye faciliteter, fleksible byrum, bedre adgang til naturen og et styrket samarbejde
på tværs af idræts- og uddannelsesinstitutionerne i nærområdet, vil der komme endnu mere aktivitet til området, end der er
i dag.

Borgmester // Bo Hansen

Med denne udviklingsplan i hånden får vi nu et bud på, hvordan
området kan komme til at se ud i fremtiden. Planen er et ideoplæg til, hvordan området kan komme til at emme af liv og ak-
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INDLEDNING
Udviklingsplanen for Svendborg Vest sætter rammerne og viser retningen for udviklingen af området. Den kommer med ideer
til, hvordan området kan se ud på sigt med de ambitioner, der
er nedfældet i visionen for området. Den giver bud på både den
fysiske udvikling af området og for de aktiviteter og samarbejder, der skal være.
Som baggrund for udviklingsplanen ligger en vision for området
om at skabe et område med leg og læring, aktivitet, kunst og
kultur samt rekreation. Visionen er det bærende udgangspunkt
for udviklingsplanen.
Svendborg Vest | 5

N

I praksis er Svendborg Vest et langt større område, end det
område, udviklingsplanen fokuserer på. I planen er der tale om
det område, der strækker sig fra Tankefuld i vest, Johannes
Jørgensens Vej i nord, jernbanen i øst og Skovsbovej og Hellegårdsvej mod syd.

Sofienlund Skov
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Hvorfor Svendborg Vest?

Udviklingsplanens rolle og opbyning

I mange år har en større byudvikling af Svendborg været undervejs. En byudvikling, der langt fra er færdig - lige fra havneudviklingsprojekter til udvikling af den gamle middelalderby i
centrum, til udviklingen af boligområdet Tankefuld.

På ideniveau udstikker udviklingsplanen de overordnede rammer for en samlet indsats, med det mål at give det bedste bud
på, hvordan man kan virkeliggøre visionen for området. Planen
viser, hvordan området kan udvikle sig. Med billeder, illustrationer og skitser, forklares, hvordan visionen kan blive til virkeByudviklingen falder som perler på en snor fra sundet i øst til lighed. Udviklingsplanen skal være med til at sætte rammerne
de grønne naturområder med Egense Ås og flere skovområder for at udvikle samarbejdet med interessenter, samarbejdsparti vest. Imellem disse naturskønheder ligger havnen, midtbyen nere og investorer.
og Tankefuld. For at skabe en sund og sammenhængende
by på tværs, og for at skabe sammenhæng fra øst til vest, er Tidshorisonten for udviklingsplanen er ukendt. Realiseringen af
Svendborg Vest det oplagte næste skridt på vej imod en hel- planen vil ske i takt med, at områdets byggerier samt investeringer og satsninger inden for idræts- og uddannelsesverdehedsudvikling af Svendborg.
nen udvikler sig.
Byudvikling i Svendborg, bygger på stedernes karakterer, kvaliteter og potentialer. Det gør sig selvfølgelig også gældende En del af udviklingsplanen handler dog om, hvordan man skal
i Svendborg Vest, hvor uddannelsesinstitutioner og idrætsfa- skabe et spændende område til landsstævnet i 2021. Derfor
ciliteter er med til give området karakter. De kvaliteter og potentialer, der i forvejen er i området, skal videreudvikles og nytænkes.

er der en kendt tidshorisont for nogle dele af udviklingsplanen.
Udviklingsplanen skaber den overordnede ramme for, hvordan
der kan bygges og udvikles i området. Efterfølgende lokalplaner vil tage udgangspunkt i udviklingsplanen, når der skal
fastsættes byggefelter, højder og omfang for kommende anlæg
i området.
Udviklingsplanen indeholder også bud på, hvilke aktiviteter
og samarbejder, området skal kunne rumme i fremtiden. Det
er vigtige elementer i områdeudviklingen, selvom det ikke har
med den fysiske planlægning at gøre. Budene på udvikling af
aktiviteter og samarbejder i området læner sig op ad kommunens øvrige strategier og satsninger inden for relevante områder. Det er målet at skabe sammenhæng mellem udviklingsplanen og det arbejde, der i forvejen er planlagt eller er i gang
i kommunalt regi.

I sommeren 2021 kommer der mange tusinde gæster fra
hele landet, når DGI Landsstævne skal afvikles i Svendborg.
Udviklingen af området er en vigtig del af at kunne tilbyde
borgere og gæster en god oplevelse, både før, under og efter
landsstævnet.
BYMIDTEN

TANKEFULD

HAVN
BOLIGER
SVENDBORG
VEST

RANTZAUSMINDE
ÅBENT LAND
Områder i Svendborg

SVENDBORG SUND
ÅBENT VAND
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VISIONEN
I juni 2017 vedtog Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget visionen for området. Visionen udspringer af et fælles ønske fra lokale aktører om at videreudvikle de fysiske rammer
omkring Idrætscenteret. Visionen er at skabe et inspirerende,
levende og attraktivt område med uddannelse, idræt, friluftsaktiviteter, kultur, sundhed og meget mere.
Udviklingsplanen er det grundlag, som visionen står på skuldrene af. Den fungerer som rygraden i, hvordan området fysisk
kan udvikle sig fremover. Den fungerer også som rygrad i de
planer, der bliver foreslået for samskabelse, fællesskaber og
aktiviteter i området.
Følgende afsnit er et uddrag af de centrale elementer af visionen.
Svendborg Vest | 9

Vi løfter i flok
Samarbejde er en bærende værdi i udviklingen af
Svendborg Vest. Området skal udvikles i samarbejde
på tværs af institutioner, foreninger, investorer,
kulturlivet, de individuelle kræfter, kommunen m.fl.
Alle, der kan og vil bidrage med ideer, udvikling og
initiativ, skal inddrages. Det skaber ejerskab, nye
vinkler og innovative løsninger, som kommer flest
til gode.

På billedet kan ses modellen, der blev udarbejdet i forbindelse med
Svendborgs ansøgning om at blive vært for DGI Landsstævne 2021.
Modellen viser, hvordan området til landsstævnet kan bruges til mange
forskellige aktiviteter.
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Den store idé

Fysisk planlægning

Svendborg er noget særligt, når det kommer til idræt, sport,
uddannelse og samarbejder på tværs. Som en del af Svendborgprojektet har Svendborg Kommune i en lang årrække haft
ekstra fokus på idræt og bevægelse i dagtilbud og skoler. Det
giver en lang række indlærings- og sundhedsmæssige fordele
for børnene, og sammen med Svendborgs aktive foreningsliv
er dette idrætsfokus en væsentlig del af Svendborgs bud på
’det gode liv’ som Cittaslow-kommune.

Visionen peger på tre principper for den fysiske planlægning. I
udviklingsplanen har vi taget udgangspunkt i disse og arbejdet
videre med dem.

#

1 Den gule zone. Et delområde i Svendborg Vest skal fungere som et multianvendeligt område, der kombinerer parkering, aktiviteter, liv og trafik.

Visionen er at skabe et levende byområde med aktivitet, leg og # 2 Primære bygninger, kiler og midlertidige konstruktioner. En
læring. Det skal være sjovt at bevæge sig, mens man lærer. serie af primære bygninger etableres og skaber en stor plads.
Området skal have fysiske faciliteter, hvor det organiserede En serie af kiler opdeler pladsen i mindre pladser. Diverse
idrætsliv kan blomstre sideløbende med det selvorganiserede midlertidige konstruktioner kan opstilles for at øge fleksibilitet
idrætsliv - til glæde for kommunens borgere og gæster. Der og bæredygtighed i området.
skal være fleksible byrum og idrætsfaciliteter af høj kvalitet,
som skal inspirere til at være aktiv. Området skal give uddannelsesinstitutionerne bedre muligheder for at skabe rum for # 3 Transparens. Alle facader skal have stor grad af transpa
rens, så aktiviteter udstilles og danner et ’bymæssigt aktivitetslæring sammen med fysiske aktiviteter.
galleri’ der giver inspiration til andre.
Området skal dog ikke alene være præget af uddannelser og
idræt. Svendborgs kulturliv er levende og dynamisk. Det er ambitiøst, sjovt og nyskabende. Kunst og kultur skal også have en
plads i Svendborg Vest. Der skal være rum for et aktivt kulturliv
med plads til kunst og kultur, og der skal være plads til mindre
og større kulturarrangementer og kunstværker.
Området skal også være præget af rige muligheder for at
opleve naturen som et afslappende og rekreativt rum. Der skal
være god adgang til naturen, som både indbyder til afslapning
og aktivitet.
Kort og godt skal bydelen være indbydende for borgere og
gæster, som vil det gode liv med alt, hvad det indebærer af
rekreation, aktiviteter, gode oplevelser, samvær og sundhed.

Model for DGI Landsstævne udarbejdet af Gråbrødre
Arkitekter.
Foto af Gråbrødre Arkitekter

Cittaslow
Cittaslow er et internationalt netværk af byer,
som har det tilfælles, at de gerne vil styrke rammerne om “det gode liv”. Svendborg Kommune
blev som den første kommune i Danmark optaget i bynetværket i marts 2008. Der er i dag
mere end 126 Cittaslow byer fra 19 lande over
hele verden.
Hvad betyder Cittaslow?
Citta betyder by på italiensk. Cittaslow opstod i
slutningen af 1990´erne i Italien og er en videreudvikling af “Slowfoodbevægelse” og dets oprør
mod fastfoodkulturen ved at vægte værdien af
gode, lokale råvarer, og mad der er lavet “fra
bunden”. At Svendborg er blevet Cittaslow betyder ikke, at Svendborg er blevet langsom. Men
snarere, at Svendborg ønsker at sætte fokus på
at give sig tid til nærvær og fordybelse, kvalitet
og oplevelser og at nyde livet.
Svendborg Vest | 11
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ANALYSE AF OMRÅDET
I det følgende afsnit bliver de fysiske forhold i området gennemgået i en række analyser. Formålet er at gøre områdets
fysiske karakter tydelig. Analyserne omfatter både forhold, der
skal tages højde for, og forhold, der rummer store potentialer,
til fremtidigt at skabe et spændende og indbydende område.
De fysiske forhold, der bliver præsenteret, er alle relevante i
forhold til at vise, hvordan man kan realisere visionen om et
byområde med leg og læring, rekreation, fokus på natur og det
gode liv.
Svendborg Vest | 13
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Rundt om området
Udviklingen af et byområde skal både tage udgangspunkt i de Uddannelsesinstitutioner
kvaliteter og karakteristika, der er i området, og de områder, det
grænser op til. Derfor zoomer vi nu ud for at se på de arealer, Sydøst for området ligger flere store uddannelsesinstitutionder grænser op til det område, der er i fokus i udviklingsplanen. er. Svendborg Erhvervsskole, Social- og sundhedsskolen og
Svendborg Gymnasium har tilsammen omkring 2000 elever.
SIMAC har desuden deres praktiske træningscenter side om
Naturperler
side med de øvrige uddannelsesinstitutioner. UddannelsesinNord for området ligger den offentlige Sofienlund Skov på ca. stitutionerne i området er derved en vigtig kraft i at skabe gode,
45 hektar. I skoven er der i de seneste år blevet etableret en solide ungdomsmiljøer. Samtidig er de mange unge mennerække vandrestier, en shelterplads og rekreative muligheder. sker også aktive og potentielle brugere af idrætsfaciliteterne i
Skoven er et yndet udflugtssted for mange af byens borgere Svendborg Vest.
og gæster.
Sydfyns Erhvervsforskole ligger sydvest for udviklingsplanens
Sydvest for området strækker Egense Ås sig langt og markant område. Erhvervsforskolen er målrettet unge mennesker med
ind mod området. Selve højdedraget og landskabet omkring særlige livserfaringer, der har mulighed for at deltage i eråsen vil også fremadrettet være et vigtigt landskabeligt område hvervsforberedende undervisningsforløb, eksempelvis inden
vest for udviklingsplanens område. Syd og sydvest for området for levnedsmiddel, SOSU, grafik og medier, pædagogik mm.
ligger en række mindre skovområder, som alle er privatejede. På Erhvervsforskolens område er der etableret en lille mounDer er som hovedregel offentlig adgang til private skove i dag- tainbikebane, en klatrevæg og startpunktet for to Kløverstier.
timerne.
Bag ved Erhvervsforskolen holder foreningen Skeifa til. Skeifa
Svendborg, en forening med islandske heste, afholder hvert
Tankefuld og Cottaslow
forår et stort internationalt ridestævne med op til 230 heste og
omkring 500 ryttere og tilskuere. Stævnet tiltrækker både naVest for området ligger byområdet Tankefuld. Tankefuld er et
tionale og internationale deltagere og nyder stor anerkendelse
byudviklingsprojekt, der på sigt vil komme til at rumme ca. 500
i ridesportsverdenen. I forbindelse med stævnet bliver der
nye boliger. Projektet er kendetegnet ved at bygge på Cittaslowopstaldet heste i en del af det område, som udviklingsplanen
bevægelsens tanker. Bæredygtighed, kvalitet og omtanke er
berører.
centrale elementer i udviklingen af Tankefuld. Bydelen skal
desuden understøtte en sund levevis med mulighed for beBoligområder
vægelse og motion som integrerede elementer i bydelen.
Med byudviklingsprojektet har kommunen en forventning om,
at området over de kommende år udvikler sig med en lang række nye boliger og flere beboere i området. Der, hvor Svendborg
Vest og Tankefuld møder hinanden, ligger den del af Tankefuld,
der hedder Cottaslow. Cottaslow er et område, hvor der kun
kan bygges små boliger på mindre grunde.

Boliger i byområdet Tankefuld.
Foto af Mads Claus Rasmussen

Syd og øst for området ligger boligområder med en blanding
af parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. I boligområderne
bor en blanding af børnefamilier, studerende i kollegieboliger,
ældre og enlige.

Motorvej
Afkørsel til Rute 9 og motorvejen ligger få hundrede meter nordøst fra Svendborg Vest ud af Johs. Jørgensens vej. Derfra
er der 20 minutters kørsel til den fynske motorvej. Dermed er
Svendborg Vest nemt at komme til, også for udenbys gæster.
Svendborg Gymnasium
Foto af
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Tennisbaner, tennishal og klubhus udgør
et samlet område for Tennisklubben
Foto af Kristian Hvass

Unge er aktive på parkourbanen foran
Idrætscenteret
Foto af Helene Grenild
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Erhvervsskolen med udearealer til en
stille læsestund eller frokost
Foto af Kristian Hvass

Inden for området
Inden for området ligger en række store bygninger. Her er tale Idrætecenterets bygninger har store glaspartier, så man kan se
om idrætsfaciliteter og uddannelsesinstitutioner.
de mange idrætsaktiviteter som foregår inde i bygningerne. De
er samtidig placeret skråt i forhold til hinanden, så der dannes
en forplads. Bygningerne og forpladsen danner to åbne, inviterØst for Ryttervej
ende arme, der nærmest sluser gæsterne ind mod den fælles
På den østlige side af Ryttervej ligger en del af Svendborg Er- indgang.
hvervsskole. Erhvervsskolens FOOD linje har til huse her, og
er derved med til at skabe et studiemiljø i området. Dele af Forpladsen rummer både områdets cykelparkering og et meget
Erhvervsskolens lokaler i området står i dag ledige og rummer benyttet parkour-anlæg. Bygningernes arkitektur understregger, at nu er man ankommet til et sted, hvor mennesker og
derved potentiale for yderligere liv og daglig aktivitet.
idrætsaktiviteter er i centrum. Forpladsen er også præget af bilDerudover ligger et af Erhvervsskolens mindre kollegier her. er, der kører helt op til indgangen for at sætte børn af, og der er
Kollegiet er fuldt belagt, og tilstedeværelsen af unge under ud- derfor mange bevægelser frem og tilbage uden sammenhæng
til hinanden. Det betyder at der kan opstå farlige situationer
dannelse skaber et studie- og ungdomsmiljø i området.
mellem biler, cyklister, voksne og børn.

Vest for Ryttervej
På den vestlige side af Ryttervej ligger SG-Huset, Idrætscentret med den gamle idrætshal, en tennishal og Svendborg
Svømmeland. Derudover ligger her Svendborg Forenede Boldklubbers(SfB) klubhus. Omkring bygningerne findes fodboldbaner, tennisbaner, en bakke til kælkning og anden aktiv brug.
Her ligger også den gamle landsstævnearena. En del af den
nordlige vold af den gamle landsstævnearena blev dog fjernet i
forbindelse med forlængelsen af Johs. Jørgensens Vej.

gerer som parkeringsplads til særlige anledninger.
På den vestlige side af Ryttervej ligger en stor asfaltbelagt
parkeringsplads med plads til ca. 200 biler. Derudover er der
tre ekstra parkeringspladser i grus i forskellige størrelser.
Til dagligt bliver den asfalterede og den mindste parkeringsplads i grus benyttet fuldt ud. De øvrige parkeringspladser og
parkeringspladserne på den østlige side af Ryttervej bliver
brugt ca. 30 gange om året, når der er større arrangementer
og events.

Nuværende parkeringsbehov
På begge sider af Ryttervej er der store parkeringsarealer. På
Erhvervsskolens areal, på den østlige side af Ryttervej, finder
man en asfaltbelagt parkeringsplads, der ligger lige ved skolens bygninger. Lidt derfra findes et grusbelagt areal, der fun-

Der er få men store og kompakte bygninger i området i op til 1015 meters højde. Til sammenligning er naboområderne præget
af tættere bebyggelse med mindre bygninger, ikke mindst boliger. Bygningerne langs Ryttervej, er med til at tegne området.
Bygningerne ligger i samme afstand til Ryttervej og mellem
dem og vejen er der store, åbne parkeringsarealer. Der er ikke
en klar struktur i, hvordan bygningerne i området er placeret.
Bygningernes skala passer til det store vejforløb og parkeringsarealerne. Sammen tegner det en storskala, som bliver understreget af de mange åbne fodboldbaner og det høje, tætte
skovbryn fra Sofienlund Skov.
Skalaen i området er meget stor til sammenligning med størrelsen på mennesket. Man kan komme til at føle sig meget lille
i det åbne område langs Ryttervej. Den tætte trafik af biler på
vejen gør denne oplevelse endnu mere tydelig. Men når man
nærmer sig Idrætscenteret, ændrer oplevelsen sig.

SG-Huset og Idrætscenteret er placeret, så bygningerne inviterer til at
besøgende kommer hen til indgangen og indenfor.
Foto af Mads Claus Rasmussen
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Ryttervej deler området op
Foto af Kristian Hvass

Større trafikårer

Overgange der skal forstærkes og gøres tydeligere

Større trafikårer i dag
Området har nogle meget tydelige afgrænsninger i form af veje den vestlige side. Dette stykke af Ryttervej er meget trafikeret
og Svendborgbanen.
med knap 7000 biler på strækningen i døgnet. Ud over lyskrydset mod nord og rundkørslen mod syd er der kun en enkelt
Mod nord ligger Johs. Jørgensens Vej, som afgrænser området overgang for bløde trafikanter midt på vejstykket. Lige som på
op imod Sofienlund Skov. Johs. Jørgensens Vej blev i 2017 Johs. Jørgensens Vej er overgangen kun let markeret med en
forlænget, så den nu afgrænser området som en større vej. forhøjning midt på vejen og uden fodgængerfelt. Denne overPå sigt er det planen, at Johs. Jørgensens Vej skal forlænges gang skal gøres meget mere synlig.
yderligere mod vest og forbinde Rantzausminde med Svendborg centrum. Man må derfor forvente, at der i fremtiden vil I den sydligste ende af Ryttervej ligger en rundkørsel. Den
være en del mere trafik på Johs. Jørgensens Vej, end der er i opleves af mange som utryg, da der ikke er meget plads for
dag. Hastighedsgrænsen på vejstykket er 60km/t.
bløde trafikanter.
For at komme fra området og ind i Sofienlund Skov skal man
benytte sig af de to overgange over Johs. Jørgensens Vej. Den
ene er ved lyskrydset, den anden længst mod vest i området.
Overgangen mod vest er kun let markeret med en forhøjning
i midten af vejbanen uden et egentlig fodgængerfelt. Langs
Johs. Jørgensens Vej er der dybe grøfter til afledning af regnvand. Dette gør det vanskeligt at lave flere overgange mellem
området og skoven. Overgangen skal derfor gøres mere synlig
og stien flyttes så den naturligt leder hen til overgangen.

Svendborg Vest Station bruges af pendlere i området
Foto af Mads Claus Rasmussen
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Helt mod øst bliver området afgrænset af jernbanen som en
barriere. I det sydøstlige hjørne af området ligger Svendborg
Vest station. Stationen benyttes i dag af ca. 500 pendlere
dagligt, der skal til og fra uddannelsesinstitutioner, arbejde mv.
Ud for stationen ligger Skovsbovej, som afgrænser området
mod sydøst.

Mod sydvest er området afgrænset af Hellegårdsvej. Da Johs.
Jørgensens Vej blev forlænget, valgte man at spærre Hellegårdsvej af mod vest lige efter Sydfyns Erhvervsforskole. Ved
Ryttervej løber nord-syd gennem området. De ca. 500 meter at omdanne vejen til en lukket vej er den tunge trafik nedbragt
af Ryttervej skærer området over i to med Erhvervsskolen og markant. Hellegårdsvej er derfor nem at krydse og er blevet en
kollegiet på den østlige side og idrætsfaciliteter og naturen på meget attraktiv rute for cyklister og gående.

stien

Jernbane

Kløversti
start

Stisystem

Stisystem i dag
I området er der en del gang- og cykelstier allerede. Stierne er
dog ikke meget anvendte, hvilket sandsynligvis skyldes, at de
ikke er særlig synlige for brugerne. På kortet ovenfor er vist alle
de eksisterende stier i området.
Fra Erhvervsforskolen på Hellegårdsvej er to Kløverstier – en
på 2,5 og en på 7,5 km. Den længste af de to stier går ind
i området omkring Idrætscenteret. I området kan man finde
enkelte skilte for Kløverstierne, men det er ikke tydeligt, hvor
lange stierne er, hvor de starter og slutter osv. Man skal derfor
have en stor grad af lokalkendskab for at benytte sig af stierne.
Ved at gøre stierne mere synlige, kunne de blive langt mere
attraktive.
En anden væsentlig sti er jernbanestien, som løber fra Svendborg Vest station i områdets sydøstligste hjørne og mod nord
langs banen. Stien løber under Johs. Jørgensens vej og
fortsætter mod nord. Stien er asfalteret og oplyst, men er ikke
meget benyttet i dag. Større kendskab til stien kan bidrage til, at
den bliver en vigtig forbindelse mellem gymnasieskolerne syd
for området, Svendborg Vest station samt udviklingsplanens
mest centrale område ved Idrætscenterets indgang. Stien kan
være med til at styrke en rekreativ og trafiksikker forbindelse på
afstand af Ryttervejs trafik.
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Landskab
Hele området indenfor udviklingsplanens afgrænsning er forholdsvis fladt. Det skråner dog en smule nedad mod vest og
sydøst. Ca. midt i området findes et lavtliggende område, hvor
regnvand idag samler sig. Samlet set er områdets landskab
domineret af store åbne flader med boldbaner, parkering og
uplejet eng. Mod nord danner Sofienlund Skovs skovbryn en
tæt væg.

Vest for fodboldbanerne ændrer oplevelsen sig igen. Man kommer nu til et område, som på nuværende tidspunkt bliver anvendt til årlige ridestævner af foreningen Skeifa. Området ligger
som tidligere nævnt avt og er relativt vådt i regnfulde perioder.
Beplantningen er lav og tilfældig. Hele området har et meget
lavt plejeniveau og fremstår som ’vild’ natur, i stærk kontrast
til de klippede boldbaner, man lige har forladt. Man kan herfra
bevæge sig mod nord til den eneste overgang over Johs. JørVest for de store centrale idrætsbygninger ligger områdets gensensvej mellem området og Sofienlund Skov.
mange boldbaner. Banerne starter bag Idrætscenteret. Passerer man gennem Idrætscenterets fælles indgang, kommer man Bevæger man sig i stedet mod syd, kommer man forbi et regnud til banerne. Området bag Idrætscenteret kan i dag umiddel- vandsbassin med et opholdssted, lavet i forbindelse med et lanbart blive oplevet som en lidt kedelig bagside i skygge. Men det dartprojekt. Fortsætter man videre, krydser man Hellegårdsvej
er en direkte vej ud til områdets baner.
og kommer ud til Erhvervsforskolen og Skeifas ridebaner. Herfra rejser Egense Ås sig markant og man kan fortsætte ad en
Det første baneanlæg man møder, er ti tennisbaner i grus samt Kløversti ud i landskabet.
tennisklubbens foreningshus og hal. Derefter følger de mange
fodboldbaner. De er kendetegnet ved, at flere af dem er om- Samlet set er der indenfor området tre typer landskabstyper.
kranset af høje træer. Det skaber læ og danner rum - meget Det urbane rum omkring Ryttervej, de klippede landskabsrum
store, åbne rum - men læhegnene skaber opdeling og varia- omkring boldbanerne og endelig det ‘vilde, våde’ landskab mod
tion. Græsbanerne har et højt plejeniveau, og landskabsrum- vest. De tre karakterer skal fremtidigt styrkes, så hvert område
mene står skarpt med de klippede plæner. Der er kun enkelte tydeligt har hver deres identitet. Det vil gøre området mere
anlagte stier her. Tydelige stier vil give bedre adgang rundt i spændende at færdes i. Samtidig vil de forskellige typer landområdet.
skab kunne understøtte forskellige typer aktiviteter.

Børn går på opdagelse i naturen
Foto af Mads Claus Rasmussen
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Klippede boldbaner med læhegn omkringskaber tydelige landskabsrum
Foto af Helene Lysebejrg Grenild
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Områdets 3 forskellige typer af landskabsrum. Hver identitet skal styrkes i fremtiden

Vand i området. Christinedals bækken er rørlagt på sin vej igennem området

Natur og vand
Området indeholder en række natur- og regnvandsforhold, der vendeligt til eksempelvis boldbaner. Den vestligste boldbane er
er relevante for områdeudviklingen.
idag ofte meget våd.

Naturen i området

Vand i området

Inden for området ligger flere mindre vandhuller, som er
beskyttet mod ændringer i tilstanden. Det betyder, at der ikke
må ændres på forholdene i vandhullerne uden tilladelse fra
kommunen. Vandhullerne i området og i Sofienlund Skov er
levested for beskyttede arter af frøer og vandsalamandere. Udviklingsplanen indebærer derfor også et hensyn til naturbeskyttelsesinteresserne i området.

Øst for Ryttervej ligger et regnvandsbassin, der fungerer som
forsinkelsesbassin for det regnvand, der falder på den østlige
side af Ryttervej.

I forbindelse med forlængelsen af Johs. Jørgensens Vej skulle
der etableres paddetunneller under vejen ved Sofienlund Skov,
så forholdene for beskyttede padder (frøer og vandsalamandere) ikke blev forringet. Disse paddetunneler skal fortsat
kunne fungere.

Fra Sofienlund Skov mod sydøst løber Christinedalsbækken.
Den er rørlagt inden for området, og rørene løber under de eksisterende bygninger. Når der er kraftig regn, er bækken og
rørsystemerne belastet i en grad, hvor de kan løbe over, særligt
længere mod syd nær kysten. Svendborg Kommune har vedtaget, at regnvand skal håndteres lokalt og helst over jorden.
Det betyder, at når man bygger nyt i området, skal regnvand
afledes lokalt inden for området med såkaldte LAR-løsninger
(lokal afledning af regnvand), og vandet skal om muligt også
gerne udnyttes rekreativt.

Nordvest for boldbanerne mod Johs. Jørgensens Vej ligger et
mindre areal med skov, som på sigt vil blive udvidet.
Sydvest for området løber Vandløb fra Hellegård, som strækker
sig sydpå til kysten. Den ligger ikke inden for fokusområdet,
Vest for fodboldbanerne ligger det meget våde område, som men er vigtig ift. de greb omkring regnvandshåndtering, man Regnvandsbassiner kan blive frodige naturperler
Foto af Kristian Hvass
ligger lavere end de omkringliggende områder og er svært an- kan foretage i området.
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OMRÅDET I FREMTIDEN
Efter at have set på de forhold, der allerede eksisterer i området, vender vi nu blikket mod den fremadrettede planlægning.
Afsnittet tager udgangspunkt i både de eksisterende fysiske forhold i området og visionen for området. Hermed giver udviklingsplanen ideer til og bud på, hvordan man kan udvikle området , så
områdets fysiske forhold og potentialer bliver sammenholdt med
ønsket om at udvikle et byområde med leg og læring, rekreation,
liv og gode oplevelser.
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Bytorv

SG

SG

Inviterende bygninger med transparens og eksponering

Det nye centrale bytorv

Bygningsprincipper

Det nye centrale bytorv

Nye fiktive
bygninger

Ved at etablere bygninger modsat Idrætscenteret, der spejler
centerets fysiske udformning, vil der opstå et nyt byrum. Et
byrum, der skaber et bytorv på begge sider af Ryttervej, og
som vil blive et naturligt centrum i området. Rummets afgrænsning dannes af bygningernes mure, der binder de to sider af
Umiddelbart overfor Idrætscenterets bygninger og forpladsen vejen sammen.
på modsatte side af Ryttervej skal nyt byggeri spejle den inviterende indgang, som Idrætscenteret har. Samtidig skal nyt De nye bygninger, der vil danne bytorvets østlige del, kan indebyggeri her også have en transparens, så det er synligt, hvilke holde mange former for virksomheder, kontorer og/eller boliger.
aktiviteter der foregår i dele af bygningerne. Glasfacaderne i Der er ingen krav til, hvem der skal etablere sig her, men det er
Idrætscenteret gør aktiviteterne synlige. Nye bygninger, der er en oplagt placering for udadvendte virksomheder, der kan se
med til at skabe et byrum, skal have samme grad af transpa- sig selv som en aktiv medspiller i en fysisk aktiv bydel. Ved en
placering på bytorvet vil man blive en naturlig del af den aktive
rens.
karakter, bydelen vil få fremadrettet.
I byggefelter uden for det nye centrale bytorv, vil der være færre
krav til, hvordan bygninger skal udformes. Bygninger i periferien er ikke på samme måde aktive medskabere af et byrum
og kan derfor udformes mere frit. I stedet vil disse bygninger
bidrage til aktivitet i området, samt gennemstrømning af mennesker og liv.
Området i dag præges af få store bygninger på begge sider af
Ryttervej. For at skabe sammenhæng, og for at skabe et centralt samlingspunkt i en kommende aktiv bydel, skal der tages
udgangspunkt i Idrætscenterets arkitektoniske kvaliteter.
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Svømmeland - Bygningen er transparent
så aktiviterterne er synlige

Fremtidigt kan man
fortsætte gennem
bygninger ud til
boldbanerne

Overgangen over
Ryttervej
skal markeres

Nyt bytorv

Jernbanestien løber
langs jernbanen

Fremtidige bygningers
form leder en ud på
bytorvet

Overgangen mellem de to dele af bytorvet vil krydse Ryttervej.
Overgangen skal gøres tydeligere og med belægning være
en del af det store byrum. Som et tæppe, der strækker sig på
begge sider af vejen, skal belægningen binde de to sider af
bytorvet sammen. Derved samles byrummet, og bilisternes
opmærksomhed vil samtidig blive henledt på de mange bløde
trafikanter i området. Endelig skal indkørslen til Idrætscenterets
P-arealer flyttes væk fra overgangen, så man undgår unødig
biltrafik på pladsen.
Fra jernbanestien vil man ved bygningernes udformning
naturligt blive sluset ud på bytorvet. Dermed understreges
ankomsten til en aktiv bydel. Man kan forestille sig, at stien med
tiden kan føre direkte igennem Idrætscenterets forhal og ud til
boldbanerne bagved. Fra bytorvet kan der i fremtiden udgå stisystemer, så man altid nemt kan finde frem til områdets gode
forbindelser ud til naturen.

På områdets nye bytorv kan der være mange former for aktiviteter. På samme måde som parkour-banen ved Idrætscentrets
indgang kan der placeres store og små elementer på torvet,
der lægger op til fysisk aktivitet. På torvet kan forskellige typer
belægning lægge op til forskellige former for aktivitet. Kunstinstallationer på bytorvet kan være med til at skabe både aktivitet
og refleksion. I kommende byggeri er det en oplagt mulighed
at indtænke funktioner, der kan blive en naturlig del af torvets
liv, f.eks en café.
Ved bytorvets sydlige side ligger et regnvandsbassin. Bassinet
skal fortsat bruges til regnvand, men kan gøres mere rekreativt
med beplatning langs kanten og ved at opsætte bænke, der
inviterer til en stille stund på det ellers aktive torv.

Illustration af bytorv
GRAAA

Det nye centrale bytorv og
forbindelser
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Arenaplads

Nye stier og
tydelige
overgange

Fremtidige
bygninger
danner
bytorvet
Nyt
vådområde

På de følgende sider, ser vi hvordan sammenhængen mellem
ideerne til udvikling af området skaber et samlet hele med et nyt
centralt bytorv, stisystemer, regnvandshåndtering, potentielle
fremtidige bygninger, opvisningsarena og parkeringspladser
blandet med eksisterende bygninger kan danne et fremtidigt
Svendborg Vest.
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Sti
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Hovedgreb

Parkeringspladsen kan anvendes til aktiv brug i
perioder
Foto af Mads Claus Rasmussen

Parkeringspladsen bliver flittigt brugt i hverdagen
Foto af Kristian Hvass

Aktivitetszone
Med de foreslåede greb for nye bygninger, en styrkelse af overgangen over Ryttervej for bløde trafikanter samt håndtering af
parkering vil der blive skabt et bytorv, som vil summe af aktiviteter. Området skal udvikles, så det inviterer til organiseret og
selvorganiseret brug. Det skal etableres, så der er fleksibel anvendelse af de parkeringsarealer, der ikke benyttes til dagligt.
Området skal rumme mulighed for at afvikle større events,
også udenfor – fx ifm. Landsstævne og Sportsfestivallen.

Parkeringspladser, der kun bliver anvendt ved særlige anledninger, skal etableres som midlertidige og/eller fleksible rum.
Arealer, der nu er reserveret til parkering, men til dagligt står
tomme, skal nytænkes, så de også kan udnyttes til aktiviteter. I
den vestlige del af fokusområdet kan der med fordel etableres
græsbelagte parkeringspladser til anledningsvis brug. Disse vil
på andre tidspunkter kunne anvendes til andre aktiviteter, eksempelvis opstaldning af heste ifm. ridestævner.

For at styrke muligheden for aktiviteter i byområdet foran
Idrætscenteret, vil et centralt greb i håndtering af parkering
være at nøjes med at have en indgang til parkeringspladsen
Byudviklingen skal tage højde for det daglige behov for parker- til daglig brug. Det vil bringe trafikken væk fra overgangen over
ingspladser. Der skal som minimum være permanente parker- Ryttervej for bløde trafikanter. En overgang, der på sigt også vil
ingspladser, svarende til det behov, der er i dag. Når der byg- blive en del af det centrale byrum i området.
ges nyt, skal der være parkeringspladser nok til at dække det
øgede daglige behov.

Fremtidig parkering

Parkering
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Det nye centrale bytorv
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Illustrationen viser, hvordan
nye bygninger, byinventar,
ændring i belægning og beplantning kan være med til
at skabe et centralt bytorv,
der emmer af aktiviteter.

Illustration af bytorv
GRAAA

Akitiviteter på et anderledes
indrettet bytorv. Carlsberg
byen i København.
Foto: Jette Flinch Nyrop
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Udendørs opvisningsarena
[ MIDLERTIDIG AKTIVITET ]

Midlertidig opvisningsarena

P

Når der afholdes DGI Landsstævne i sommeren 2021, skal der
i Svendborg Vest være en opvisningsarena, som kan rumme
en åbnings- og afslutningsceremoni. Det er DGI’s ønske, at der
skal kunne være op imod 30.000 tilskuere på arenaen.

TRIBUNE

Der er et politisk ønske om at sikre, at nogle af de investeringer,
man laver i forbindelse med landsstævnet, også kan komme
Svendborgs borgere og gæster til gavn efter stævnet.
Der er opbakning fra investorer og idrætsverdenen til at bygge
en opvisningsarena i anledning af landsstævnet. En arena, der
skal bruges efter landsstævnet, skal bygges, så det møder de
behov, der er i Svendborg. Da der ikke er behov for en permanent opvisningsarena til 30.000 tilskuere, kan en del af arenaen i forbindelse med landsstævnet laves som en midlertidig
konstruktion. Men for at sikre en sammenhæng imellem det
midlertidige arena og den permanente opvisningsarena er det
nødvendigt at finde den optimale løsning, der kan dække begge behov.

P

SVØM

Det er muligt at placere en permanent tribune nord for det eksisterende idrætscenter og svømmehallen. Her vil tribunen få
en synlig placering ud mod Rytterevej.
SG

Tribunens størrelse kan varieres og udbygges med velfærdsfaciliteter som fx omklædningsrum, klublokale eller VIP-lounge,
hvis behovet er der. Som supplement til den permanente tribune kan man, i forbindelse med landsstævnet, etablere midlertidige tribuner til åbnings- og afslutningsceremonierne og andre
større shows.
Midlertidig opvisningsarena
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Permanent opvisningsarena

[ MIDLERTIDIG AKTIVITET ]
P

Fleksibelt
areanområde

TRIBUNE

P

SVØM
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Permanent opvisningsarena
Efter landsstævnet er afviklet og de midlertidige tribuner bliver Ved at udforme den permanente opvisningsarena så den både
taget ned, skal Svendborg stå tilbage med en permanent tri- kan rumme fodboldkampe og andre aktiviteter, øger man den
fleksible anvendelse af faciliteterne i området.
bune, eventuelt med jordvolde som forlægelse.
Det, der bliver den permanente opvisningsarena skal kunne Mere fleksibel anvendelse af arenaen skaber mere liv i områbruges til en bred vifte af aktiviteter. Det skal være muligt at af- det på mange forskellige tidspunkter og kan tiltrække forskelligt
holde koncerter, kulturevents og shows, ligesom der skal være publikum eller forskellige deltagere.
mulighed for at holde cirkus, messer, agilitytræning og -konkurrencer og meget meget mere.
Opvisningsarenaen skal udformes, så den også kan anvendes
til fodbold på divisionsniveau. Det vil sige, at arealet inden for
tribunen og eventuelle volde som minimum skal kunne leve op
til DBU’s krav til størrelser på fodboldbaner, der anvendes i divisionsfodbold.
Det vil sige, at der kan etableres en bane, der er 105 m lang
med 3 m ekstra i hver ende af banen til fodboldmål og tilløb til
hjørneflaget, og 68 m bred med 2 m ekstra i hver side til linjedommere og teknikfelt (det område, trænerne må bevæge sig
ud på under kampen).
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Stadion ref
Varde Stadion skaber rammer om lokalt
fodboldopgør
Foto af Varde Fritidscenter (IFV)

Varde Stadion med sin enkelte tribune og
idrætsfaciliteter i sammenhæng
Foto af Varde Fritidscenter (IFV)

På tværsnittet kan man se, at der er passage mellem tennisbanerne og den ene vold, samt volden og grøften.
Voldene kan både laves som trappeserede volde og volde med
skråning. Det er også muligt at afgrænse banens areal med
bander alene og uden volde, hvis man ønsker denne udformning på arenaen.

Snit i permanent stadion
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Overgangene i området skal tydeliggøres. Særlig fokus på overgangene over Ryttervej og Johs.
Jørgensesn vej

Greb i natur og vand

Greb i infrastrukturen
Sammenhæng i området

Det vil være muligt at lede mere regnvandet fra en del af boldbanerne og nyt arenaområde ud i det
område der i dag allerede er vådt. Herfra kan vandet ledes mod Vandløbet fra Hellegaard.

Udvikling af stisystemer

Sammenhængende udvikling

Som vist i analyseafsnittet skaber de større veje og jernbanen Udviklingen af stisystemer skal tage udgangspunkt i stier, der Natur og vand i området skal hænge sammen. Regnvandet
nogle afgræsninger omkring området.
allerede er i området og i de omgrænsende områder.
skal håndteres indenfor området og det giver muligheder for at
få ny spændende natur og rekreative muligheder.
For at sikre gode adgangsmuligheder til områder omkring og De eksisterende Kløverstier kan med fordel udbygges og syninden for selve området er det nødvendigt at skabe tydelige liggøres. Konceptet for Kløverstierne er at have et fælles start- Lavningen i den vestlige del af området er i forvejen meget våd
overgange og passager. Tydelige overgange over Ryttervej og sted for 4 ruter – på 2,5km, 5km, 7,5km og 10km. Undervejs og derfor svær at bruge til særligt mange aktiviteter. Derudofra området til Sofienlund Skov skal være med til at skabe be- må der gerne være aktiviteter eller oplevelser. For at invitere til ver kommer der på sigt mere skov i det nordvestlige område.
vægelse og sammenhæng på tværs af de trafikale barrierer.
at bevæge sig uden for området, er det oplagt at arbejde videre Grebet i udviklingen af området vil derfor være at koncentrere
med Kløverstierne. Det kan man ved at udvikle de sidste to de naturmæssige elementer i området, hvor det i forvejen har
Mod Sofienlund Skov er det vigtigt at styrke den eksisterende stier og samtidig gøre det tydeligt, hvor stierne starter, hvordan mest karakter af at være naturområde.
overgang, så den bliver endnu mere tydelig, og så den forbind- de løber, og hvor lange de er.
er stisystemer på begge sider af vejen.
Ved at kombinere regnvandshåndtering og natur kan man styStier i området kan med fordel starte ved områdets bytorv. Det rke de to elementer. Vand fra boldbaner og Sofienlund Skov
Den sydvestlige del af området er afgrænset af den aflukkede vil understøtte en naturlig bevægelse fra centrum ud mod de skal ledes mod vest, hvor der kan etableres en vådeng eller
Hellegårdsvej. Denne vej har ikke nær så meget tung trafik og mere perifere områder mod vest og ud mod naturen, der om- kunstige vandløb i det område som er vist med en elipse på
tillader derfor bløde trafikanter at bevæge sig mere frit ud mod kranser området. Stisystemerne skal tænkes sammen med de kortet.
Egense Ås og de skove, der ligger mod syd og sydvest.
greb, der vil blive foretaget i håndtering af regnvand i området.
For at få vandet til at løbe mod vest vil det nogle steder kræve
en mindre terrænregulering. Det kan også være en mulighed at
regulere hældningen på grøfterne langs Johs. Jørgensens Vej,
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så vand fra Sofienlund Skov løber mod vest i stedet for mod
den rørlagte bæk.
Med regnvandet kan der skabes nogle spændende naturområder, hvor dyre- og plantelivet får gode vilkår. Med en plan om
styrkede naturområder vil det være muligt at understøtte erstatning af vandhuller, hvis det med udviklingen af opvisningsarena
og bytorv bliver nødvendigt at nedlægge et mindre vandhul.
Området skal udvikles i sammenhæng med udvikling af stisystemer i området, så det er nemt at komme ud til de naturmæssige områder og nyde godt af dem.
Det regnvand, der falder øst for Ryttervej, kan ikke ledes mod
vest. Derfor skal regnvand på disse arealer håndteres øst for
Ryttervej. Når man bygger mere i området, vil det også her
være en fordel at tænke et rekreativt element ind i regnvandshåndteringen. En mulighed er at forøge kapaciteten på det
eksisterende regnvandsbassin og forme det, så der kan skabes
mere spændende rekreative muligheder omkring det.
Det er vigtigt, at regnvand, natur og stisystemer hænger sammen, så det kan blive en samlet styrkelse af områdets grønne
og blå arealer.

Syltemae Ådal – naturen er et yndet udflugtssted for
byens borgere og gæster. Svendborg Vest kan også få
et område med mere vand og natur.
Foto af Geir Hauksson
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Ny skov
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I Munkebo Multipark går man tørfodet
igennem de våde områder efter regnskyl
Foto af Michael Skov Thomsen

Boldbaner og regnvandshåndtering går
hånd i hånd i Munkebo Multipark
Foto af Michael Skov Thomsen

Nyt vådområde

Et eksempel på, hvordan regnvandshåndtering kan
gå hånd i hånd med natur og stisystemer i den vestlige del af området

Foto af Carsten Aadahl Madsen
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AKTIVITETER & SAMARBEJDER
I det følgende kigger vi nærmere på, hvilke aktiviteter, der er i området, samt på aktører og samarbejder mellem dem.
Det er visionen, at området skal være mangfoldigt og åbne op for
borgere og gæster på tværs af alder, interesser, mm. Området skal
invitere til organiserede og selvorganiserede aktiviteter. Det er derfor
relevant at kigge på, hvem der i forvejen benytter sig af området, og
hvilke aktiviteter, der foregår. Det vil hjælpe til at pege på, hvad der
kan udvikles af samarbejder og aktiviteter i området, for at visionen
for området bliver levende.
Svendborg Vest | 39

Svendborg Rabbits kampe tiltrækker ca. 1000
tilskuere i Idrætscenteret
Foto af Mads Claus Rasmussen

40 | Svendborg Vest

Aktører i området
Hvem er der nu?
En lang række aktører har til huse i området. Øst for Ryttervej Flere af idrætsforeningerne i området har også samarbejde
ligger Svendborg Erhvervsskole, og vest for Ryttervej ligger en med skoler. SG og kommunens skoler har en samarbejdlang række idrætsforeninger.
saftale, der indeholder undervisning af op mod 100 klasser i
SG. Herudover bliver der afholdt kurser for lærere og pædaIdrætsfaciliteterne i området rummer Svendborg Idrætscenter, goger, som de kan bruge til forberedelse til dagene i SG og
Svømmelandet, SG-Huset, SfB’s klublokale og fodboldbaner, til forløb hjemme på skolen. Vestre Skoles SFO har et samarSvendborg Tennisklub med tennishal og en række tennisbaner. bejde med Svendborg Gymnastikforening og Svømmeklubben,
hvor eleverne får mulighed for at deltage i en foreningsaktivitet
Derudover er der en række skoler, der ikke har til huse i områ- i SFO-tiden. Skolerne i kommunen bruger i hverdagene både
det, men som bruger idrætsfaciliteterne i området i et samarbe- Idrætscenteret, SG-huset og Svømmelandet til idræts- og
jde med SG-Huset og Svendborg Idrætscenter.
svømmeundervisning.
Når der afholdes events, koncerter og andre begivenheder, er
en lang række andre aktører til stede i området. SvendborEvent er aktiv bruger af faciliteterne til forskellige arrangementer,
ligesom eksterne bookingbureauer og messearrangører benytter sig af områdets faciliteter.

Når der afholdes forskellige events, arrangementer og koncerter, er det SIC’s administrative enhed, der indgår et samarbejde
med dem, der ønsker at afholde eventen. Det være sig Svendborg Event, der er medarrangør på Bridgefestivalen, messearrangører, bookingbureauer, Musikskole og lignende.

Musikskolen bruger også området til at afholde koncerter af
både større og mindre karakter.

Samarbejder
Der er allerede en lang række samarbejder blandt idrætsforeningerne i området, og også mellem dem og skoler.
Idrætsforeningerne er organiseret i mindre selvstændige enheder, nogle af dem indgår i en paraplyorganisation – Svendborg
Idrætscenters Haludvalg.
De enkelte foreninger er Svendborg Gymnastikforening, Svendborg Forenede Boldklubber, Svendborg Tennisklub og alle de
foreninger, der ligger under Svendborg Idrætscenter (SIC).
Foreningerne under SIC arbejder sammen og koordinerer brugen af haller og faciliteter igennem Haludvalget.
Haludvalget og SG-Huset har sammen nedsat et Koordinationsudvalg, der er med til at sikre koordinering af aktiviteter og
brug af faciliteter på tværs af SIC’s foreninger og SG.
Udover idrætsforeningerne har SIC også en administrativ enhed. Den administrative enhed består af ansatte fra Svendborg
Kommune, der har ansvar for drift i området og koordinering
med Svendborg Kommunes øvrige arbejde i området.

Skoler og uddannelser bruger bevægelse
som del af undervisningen
Foto af Mads Claus Rasmussen
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Kulturevents i Svendborg Vest skal
tiltrække publikum og liv
Foto af Mads Claus Rasmussen
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Fremtidige aktører og samarbejder
Når Svendborg Vest udvikles til at blive et byområde præget af
leg og læring, bevægelse, kunst og kultur, rekreation og meget
mere, vil der ikke være grænser for, hvem byområdet kan åbne
op for.

En af de vigtigste faktorer for, hvorvidt børn dyrker idræt, er, om
deres forældre gør det. At skabe et område, hvor der er tilbud til
hele familien for bevægelse, vil understøtte kommunens fokus
på bevægelse i sundhed og ambitionen om at få flere borgere
til at være aktive. Når forældre kan løbe en tur, lave selvstænMed et fokus på leg og læring er det oplagt, at området skal in- dig træning, tage en tur i svømmehallen eller lignende, imens
vitere flere skoler og uddannelser indenfor. På både udearealer børnene går til basket, gymnastik eller andet, vil området inog indendørsarealer skal det være muligt for skoler og uddan- vitere langt flere inden for.
nelsesinstitutioner at benytte sig af faciliteter i undervisningsforløb. Noget af det vil kræve nye eller udvidede samarbejder Området skal også invitere nye kulturaktører inden for. Kunst
mellem idrætsforeninger og uddannelser/skoler, noget vil være og kultur skal bringes i spil i udvikling af nye by- og naturommuligt som del af selvorganiserede aktiviteter.
råder i Svendborg. Der skal være platforme og mødesteder for
at opleve og udvikle kunst for alle aldersgrupper.
Når skoler og uddannelser kommer ud i området, vil de unge
blive vænnes til at komme i området. Derfor skal området til- Kunst skal også fylde i Svendborg Vest. Med udviklingen af et
byde gode muligheder for at skabe et godt og spændende un- bytorv vil det være naturligt, at kunst og kultur indgår som et
gdomsmiljø. Ungdomsmiljøerne kan skabes igennem selvor- aktiv i oplevelsen af området.
ganiserede aktiviteter – alt fra rekreation til kunst og kultur til
bevægelse og idræt.
Men kunst og kultur behøver ikke kun tænkes ind i bytorvet. De
grønne områder – både de friserede og de vilde – har spænDet kan også skabes af idrætsforeningerne i området, der kan dende landskabelige perspektiver i sig, hvor kunst også kan
bidrage til at støtte op om at skabe spændende ungdomsmiljøer udfolde sig. Det skal være muligt både inde i bygninger, på det
i området. Unge – særligt piger – har en tendens til at droppe nye bytorv og i de grønne områder at skabe platforme for kulud af idrætsforeningerne, så ved at skabe nogle stærke ung- turudfoldelse og -oplevelser.
domsmiljøer, vil man kunne fastholde de unge i foreningslivet.
Udvikling af kunst og kultur i området skal ske, hvor det giver
Udviklingen af området skal også ske med blik for, at mange- mening, i et samarbejde mellem aktører i området, kulturakunge og voksne i Svendborg Kommune dyrker selvorganiseret tører og Svendborg Kommune.
idræt – gerne i tilknytning til naturen. Området skal udvikles
på en måde, hvor der både er gode muligheder for at dyrke
selvorganiseret idræt alene og med andre, og så foreningslivet
omkring idræt fortsat blomstrer.
For også at styrke muligheden for at dyrke selvorganiseret
idræt, kan man eksempelvis udvikle stier, man kan løbe på,
muligheder for fleksibel anvendelse af idrætsfaciliteter og ikke
mindst omklædningsfaciliteter, som kan benyttes af mange.
Det er et ønske fra borgerne i Svendborg, at idrætsfaciliteterne
skal være åbne i flere af døgnets timer, og at booking og adgang til faciliteter bliver mere fleksible. At udvikle mere fleksibel
adgang til idrætsfaciliteter for flere målgrupper end foreningsmedlemmer kræver selvfølgelig et arbejde med at finde modeller, der tilgodeser både idrætsforeningerne og deres medlemmers behov, samt de positive synergier, der kan opstå ved at
lade flere brugere benytte sig af foreningernes faciliteter.

Børn og unge nyder at være aktive mens
de lærer
Foto af Mads Claus Rasmussen

Svendborg Vest | 43

I SG-Huset dyrker man gymnastik på højt
niveau i alle aldre
Foto af Mads Claus Rasmussen
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Bridgefestival: 2.800 deltagere
Halvmaraton De 3 broer: 2.000 deltagere
Stig Rossen Julekoncert: 1.500 tilskuere
SG Gymnastikopvisninger: 2.000 tilskuere pr. gang
Svendborg Rabbits kampe: 1.000 tilskuere pr. kamp

Aktiviteter

Aktiviteter i området nu
Området er præget af et mangfoldigt idrætsmiljø med mange islandske heste, hvor det største tiltrækker omkring 220 heste
og deres ryttere til området over flere dage. Der bliver afholdt
forskellige aktiviteter.
messer af forskellig art i området – boligmesse, livsstilsmesse
Området rummer på nuværende tidspunkt en lang række or- og lignende.
ganiserede og selvorganiserede aktiviteter. Foreninger har
deres daglige foreningsaktiviteter, ligesom borgere og byens Skoleidrættens Forårsfestival sætter også årligt sit præg på
gæster benytter sig af svømmelandet, open gym i SG-Huset, området - hvor 15 foreninger og 550 elever fra kommunens 6.
klasser deltager.
parkour-faciliteterne uden for området, mv.

Man forventer, at Sportsfestivalen i de kommende år vil vokse, særligt op imod landsstævnet. Området vil derfor være et
oplagt centrum for afvikling af Sportsfestivalen, ligesom det vil
blive centrum for landsstævnet.
Med opvisningsarenaen vil der også blive mulighed for større
events, koncerter og lignende, der kræver en større tribune og
scene. Og det vil selvsagt også åbne for større fodboldkampe.

Det er dog ikke kun idræt, der skal præge området. Kunst skal
også have sin plads. Områdets bebyggelse er som sagt præget
af at være enkelte store bygninger. For at skabe sammenhæng
mellem byområdets karakter og kunst i området, kan man forestille sig kunstværker, der får meget plads – hele vægge afsat til selvorganiserede kunstnere, skoler, der kan arbejde med
Med udviklingen af det centrale bytorv, vil der skabes et byrum, kunst i det fri, etc. Det kan også være landart, der passer ind
som inviterer til flere forskellige typer af aktiviteter. Der bliv- i det urbane, det friserede og det vilde grønne, i takt med at
er plads til mere selvorganiseret idræt og bevægelse, og der disse områder udvikler sig.
skabes flere områder for at slappe af i det fri med en picnic
kurv og en god bog. I takt med områdets udvikling inviteres Området skal emme af aktiviteter, både i hverdagen og
til afvikling af flere typer forskellige events – både sportslige selvfølgelig ved de ekstraordinære events.
og andre. Byrummet, naturen og de fleksible områder vil være
med til at åbne op for en bred vifte af forskellige typer events
og aktiviteter.

Ud over hverdagens brug af idrætsfaciliteterne og Svendborg Fremtidige aktiviteter
Erhvervsskoles studerendes og medarbejderes daglige gang i
området, er der også en lang række aktiviteter, der skaber liv i Området er allerede præget af en spændende vifte af aktiviområdet, fx nogle årligt tilbagevendende aktiviteter, som træk- teter. Men med den udvikling, der her bliver peget på, vil områker rigtig mange af byens borgere til og gæster.
det åbne op for endnu flere aktiviteter.
Det er alt fra store Svendborg Rabbits kampe, hvor VIP loungen i Idrætscenteret også bliver brugt, til gymnastikopvisninger
og stævner, sommercamps for gymnaster fra de nordiske
lande, den årlige julekoncert med Stig Rossen, Bridgefestivalen, og meget meget mere. Sportsfestivalen er kommet til byen,
og man forventer i de kommende år, at den vokser sig endnu
større. En del af Sportsfestivalen bliver også afholdt i området.
På udendørsarealerne er der yderligere aktiviteter at finde.
Blandt andet afholder Skeifa Svendborg flere årlige stævner for

Dyb koncentration, når der trænes i
fællesskab
Foto af Mads Claus Rasmussen
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Kolofon//
Forslaget er udarbejdet af
Svendborg Kommune i samarbejde med GRAAA
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FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED
Fra idé til udviklingsplan

I 2016 ansøgte Svendborg Kommune om at blive vært for DGI
Landsstævne i 2021. Arbejdet med ansøgningen bar præg af at
være ambitiøst med inddragelse af en lang række interessenter både inden for idrætsverdenen, uddannelsesverdenen, erhvervslivet, kulturlivet, m.fl. Inddragelsesprocessen var givende
og spændende, da hver og en havde en særlig ide om, hvordan
et landsstævne i Svendborg kan blive en helt fantastisk event.
Blandt alle de involverede var der en bred enighed om, at et
landsstævne skal være hele byens stævne. Samtidig var der
enighed om, at det idrætsmæssige centrum for landsstævnet
skal være i Svendborg Vest.
I forbindelse med ansøgningen fik Svendborg Kommune lavet
en model der viser, hvordan området kan se ud i forbindelse
med et landsstævne. En spændende model med store aktivitetszoner, stadion, fleksible områder og midlertidige konstruktioner.
Den fysiske model og de inddragende dialoger med interessenter blev udgangspunktet for, hvordan visionen for området blev formuleret. Visionen blev politisk vedtaget af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget i juni 2017.

Fra udviklingsplan til virkelighed

at komme med deres bud på, hvordan man skaber et attraktivt Når udviklingsplanen bliver vedtaget af politikerne, ligger der
område i Svendborg Vest.
stadig meget arbejde før den bliver til virkelighed. Udviklingsplanen er rammen for den fremtidige udvikling af området, men
Alle disse informationer er blevet sammenholdt og analyseret, den er ikke bindende. De ting, der vil blive til virkelighed, og det
og har dannet grundlag for den udviklingsplan, som du nu sid- tempo det sker i, vil afhænge af hvornår der er interesse for at
der med i hænderne. I slutfasen af udarbejdelse af planen, har investere i området både privat og offentligt.
følgegruppen for Svendborg Vest givet kommentarer og kvalificeret den. Det er således en udviklingsplan, der er velafprøvet Inden Svendborg skal være vært for landsstævnet i 2021 vil
via en række inddragelsesprocesser.
området formentlig som minimum få tilføjet en tribune, der både
kan bruges til landsstævnet og som del af den permanente
Den fremadrettede proces, der bidrager til at planen bliver til opvisningsarena.
virkelighed, vil bero på en lang række prioriteringer. Mange af
disse vil hænge sammen med det forestående Landsstævne, Torvedannelsen, etablering af nye stier, opbygning af nye naandre vil først komme på senere tidspunkt.
turområder og meget mere vil ske i takt med, at der bliver investeret i nye bygninger og anlæg i området.
Inden man når så langt, skal borgerne også have lov at give
deres besyv med. Borgere bliver inddraget i en høring både for
hele udviklingsplanen og selvsagt også, når nye lokalplaner for
området skal udarbejdes.

I den forbindelse besluttede udvalget også, at administrationen
skulle begynde arbejdet med at udarbejde en udviklingsplan for
området.
I efteråret 2017 har administrationen indhentet en stor mængde
viden om alle de fysiske forhold i området – alt fra natur, vand,
parkering, mv. – samt viden om de foreninger, uddannelser, interessenter, der holder til i området og de aktiviteter, der foregår.
Administrationen har afholdt en borgerinddragende workshop
i efteråret 2017, hvor borgere og interessenter blev inviteret til
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Planstrategi 16 Vores steder – broen til fremtiden
Kommuneplan 2017-2029
Lokalplan 512
Lokalplan 609
Idrætspolitik
Natur og fritidsliv
Kulturløftet
Folkeoplysningspolitikken
Masterplan for regn- og spildevand
Fremtidens Idrætsfaciliteter i Svendborg Kommune, Idrættens Analyseinstitut
Svendborgs ansøgning om værtskabet for DGI
Landsstævne 2021
www.bevaegdigforlivet.dk
www.svendborgprojektet.dk
Sundhedspolitik
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