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DGI/SG	 og	 Svendborg	 Kommune	 har	 i	 2007	 drøftet	
muligheden	 for	 at	 etablere	 et	 kombineret	 idræts-	 og	
kulturhus	på	Svendborg	havn.

I	 forlængelse	heraf	er	der	 i	 budgetforlig	2008	afsat	en	
pulje	 på	 2	mio.	 kr.	 til	 gennemførelse	 af	 en	 foranalyse,	
der	 dels	 skal	 afdække	 behovet	 og	 de	 arealmæssige,	
økonomiske	og	tekniske	spørgsmål	i	relation	til	projektet,	
dels	belyse,	i	hvilket	omfang	projektet	gennem	tiltrækning	
af	flere	og	bredere	brugergrupper	har	sundhedsmæssige	
potentialer.		

På	baggrund	af	ovennævnte	har	Svendborg	Kommune	
nedsat	en	projektarbejdsgruppe	bestående	af	 følgende	
deltagere:

•	 Klaus	Johannesen	(formand),	Kultur	og			
	 Planlægning	
•	 Birgitte	Karmann	Roslev,	Svendborg	Bibliotek
•	 Birgitte	Skriver	Møller,	Kultur	og	Planlægning
•	 Gitte	Minor,	Sport	Study	Sydfyn
•	 Jesper	Eilsø,	Sundhedssekretariatet

Til	 projektarbejdsgruppen	 har	 der	 været	 knyttet	 en	
rådgivergruppe	 bestående	 af	 Anne	 From	 og	 Ole	
Sørensen	fra	rådgivningsfirmaet	Grontmij	 |	Carl	Bro	og	
Carsten	Thure	Nielsen	fra	RUBOW	Arkitekter.	Endvidere	
har	 Anders	 Hulgaard	 fra	 C&W	 Arkitekter	 forestået	
udarbejdelse	 af	 idéforslag	 til	 mulige	 udformninger	 af	
bygninger	i	scenarium	1	og	3.	

1	 Indledning

1.1	 Baggrund 1.�	 Projektområdet1.2	 Mål	

Indledning

Det	 er	 projektets	 formål	 at	 undersøge	 potentialer	 og	
muligheder	 for	 at	 skabe	 et	 byggeri,	 der	 kan	 styrke	
borgernes	adgang	 til	viden,	oplevelse	og	sundhed	 i	en	
bymæssig	sammenhæng,	herunder:

•	 At	analysere	mulighederne	for	et		 	
	 bygningskompleks	og	tilhørende	byrum,	som		
	 bliver	det	centrale	bindeled	mellem	bymidte	og		
	 havn

•	 At	analysere	løsningsmuligheder,	der	giver		
	 fleksible	og	dynamiske	rum	for	fordybelse,		
	 forundring,	fornøjelse,	fordøjelse	og	bevægelse

•	 At	udnytte	dynamikken	omkring	en	ny	kollektiv		
	 trafikterminal	i	sammenhæng	med	kultur	og		
	 idræt.

Det	er	endvidere	projektets	mål:

•	 At	udvikle	visioner	for	fremtidens	idræts-		
	 og	oplevelseshus	og	bibliotek	i	samarbejde		
	 med	interessenter	og	borgere
•	 At	fastlægge	et	funktionsdiagram
•	 At	udvikle	et	dispositionsforslag
•	 At	opstile	et	samlet	budget
•	 At	vurdere	alternative	finansieringsmuligheder

•	 At	opstille	alternative	modeller	for	udbud	og		
	 gennemførelse

•	 At	opstille	en	samlet	anbefaling	til	politisk		
	 beslutning.

Jessens	M
ole

Frederiksgade
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Projektområdet	 er	 beliggende	 på	 Svendborg	 havn,	
afgrænset	af	Toldbodvej,	Frederiksgade,	Jessens	Mole	
og	 den	 nye	 forbindelsesvej	 mellem	 Jessens	 Mole	 og	
Toldbodvej.

Området	er	omfattet	af	lokalplan	349,	som	byrådet	vedtog	i	
marts	2005.	Planen	indeholder	rammerne	for	omdannelse	
af	banearealerne	og	de	indre	havnearealer	til	byområde	
med	erhverv,	trafikterminal,	kultur-	og	fritidsinstitutioner,	
boliger	 og	 byrum.	 Omdannelsen	 vil	 skabe	 forandrede	
fysiske	forhold	og	ny	brug	af	havneområdet

Projektområdet	 indeholder	 en	 ny	 trafikterminal	 samt	
planområderne	 1,	 2	 og	 3.	 Denne	 rapport	 beskæftiger	
sig	 primært	 med	 omdannelsen	 af	 delområde	 2	 og	 �	
og	 inddrager	 endvidere	 delområde	 1	 som	 option.	 Det	
nuværende	og	 tidligere	baneareal	 i	 den	vestlige	del	af	
projektområdet	er	under	omdannelse	til	ny	trafikterminal,	
hvor	 både	 tog,	 regionalbusser	 og	 bybusser	 samles	 på	
ét	sted.

Området	 har	 en	 yderst	 central	 placering	 i	 Svendborg	
som	 bindeled	 mellem	 by	 og	 havn,	 og	 det	 er	 derfor	
vigtigt	at	sikre	en	udvikling,	der	tilgodeser	mulighederne	
for	 et	 sprudlende	 byliv	med	mange	og	 forskelligartede	
funktioner.

Området	 skal	 være	 indbydende,	 invitere	 mange	
forskellige	brugergrupper	og	være	medvirkende	til,	at	der	
skabes	liv	og	aktivitet	på	havneområdet.

På	denne	baggrund	er	det	besluttet	at	opstille	forskellige	
scenarier	 for	 områdets	 udvikling	 og	 foretage	 en	 nøje	
afvejning	af,	hvilke	funktioner	der	i	samspil	vil	danne	det	
bedste	grundlag	for	at	nå	visionerne

Delområde 1 - Option

Delområde	1	er	på	grund	af	ejerforhold	ikke	medtaget	i	
de	4	scenarier	for	udvikling	af	projektområdet,	dog	er	der	
åbnet	mulighed	for	at	inddrage	det	som	option.	Området	

Indledning

Planområde
2

ca 5000 
kvadratmeter

Planområde
1

ca 6500 
kvadratmeter

Planområde
 3

ca 6500 
kvadratmeter

Planområde
2

ca 5000 
kvadratmeter

Planområde
1

ca 6500 
kvadratmeter

Planområde
 3

ca 6500 
kvadratmeter

vil	være	en	oplagt	del	af	det	samlede	projektområde,	da	
det	 blandt	 andet	 er	 medvir-kende	 til	 at	 sammenbinde	
projektområdet	 med	 midtbyen,	 hvorved	 det	 udgør	 et	
meget	centralt	led	i	hele	udviklingen	af	havneområdet.

Ny trafikterminal

Svendborg	Byråd	har	besluttet	at	afsætte	anlægsmidler	i	
2009	og	2010	til	etablering	af	den	nye	trafikterminal.

Terminalen	og	terminalbygningen	med	billetsalg,	ventesal	
m.v.	vil	på	grund	af	belig-genheden	og	den	 foreslåede	
udformning	 indgå	 i	 samspil	med	de	øvrige	 funktioner	 i	
projektområdet.

Ny forbindelse til Bymidten
-	Og	udviklingsplan	for	byens	rum	og	pladser

Som	 led	 i	 en	 samlet	 strategi-	 og	 handlingsplan	 for	
bymidten	 indgår	 også	 en	 plan	 for	 udformning	 og	
anvendelse	 af	 byens	 rum.	 Svendborg	 Kommune	 har	
i	 samarbejde	med	Realdania	valgt	at	belyse	en	 række	
forhold	omkring	byens	rum	og	byens	liv	i	overgangszonen	
mellem	bymidte	og	havn	som	grundlag	for	udpegning	af	
konkrete	udviklings-	og	anlægsprojekter.

Til	 at	 gennemføre	 denne	 opgave	 har	 Svendborg	
Kommune	engageret	Gehl	Archi-tects,	som	har	igangsat	
en	 byrums-	 og	 bylivsundersøgelse	 for	 hele	 byen	 samt	
udar-bejdelse	 af	 en	 strategiplan	 for	 overgangszonen	
mellem	 havnen	 og	 bymidten.	 Opga-ven	 forventes	
afsluttet	med	udgangen	af	2008.

Som	 led	 i	en	bedre	sammenhæng	mellem	by	og	havn	
skal	der	bl.a.	skabes	en	gang-forbindelse	fra	Møllergade	
til	havnen,	tværs	gennem	projektområdet.

I	 tilknytning	 til	 dette	 projekt	 har	 Gehl	 Architects	
udarbejdet	et	notat,	som	indeholder	en	vurdering	af	de	
byrumsmæssige	 konsekvenser	 af	 gennemførelsen	 af	
scenarie	 1-4.	 Notatet	 vil	 blive	 fremlagt	 sammen	 med	
nærværende	rapport.

Planområder

										Option

Foruden	planområde	1	kan	HK	bygningen	og	det	tidligere	spor	3	med	
fordel	inddrages	i	udviklingen	af	området.

DSB	/	Banedanmark
Svendborg	Havn
Privatejede	grunde

Bygningsmæssige	 bindinger,	 bevaringsværdige	 bygninger	
m.v.
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2.1	 Viden,	oplevelse,	sundhed

2	 Visioner

Udviklingen	af	projektet	Viden,	oplevelse	og	sundhed	er	
sket	dels	med	baggrund	i	byrådets	ønske	om	at	få	belyst	
muligheden	for	at	placere	et	bibliotek	i	sammenhæng	med	
et	SG/DGI-hus	ved	Jessens	Mole,	dels	med	baggrund	
i	 de	 visioner	 og	 mål	 der	 er	 formuleret	 i	 Svendborg	
Kommunes	Strategi	08.	

Strategien	tager	udgangspunkt	i	�	tværgående	temaer:

•	 et	kreativt	liv	

•	 et	sundt	liv	

•	 et	maritimt	liv

I	 henhold	 til	 Strategi	 08	 skal	 projekter	 udvikles,	
planlægges	 og	 gennemføres	 ved	 kombinationen	 af	 to	
eller	tre	af	disse	temaer.	I	Strategi	08	ses	”kreativitet	og	
kultur	som	to	uadskillelige	størrelser.	De	kommende	års	
planlægning	skal	støtte	og	udvikle	potentialet	i	kulturen”.	
Sundhedstemaet	er	i	høj	grad	begrundet	i	ønsket	om	at	
styrke	det	enkelte	menneskes	trivsel,	men	ses	også	som	
en	simpel	betingelse	for	vækst.	

Udviklingen	 af	 projektet	 Viden,	 oplevelse	 og	 sundhed	
har	været	styret	af	en	opfattelse	af	at	Svendborg	med	
det	 unikke	 projektområde	 ved	 Jessens	Mole	 vil	 kunne	
realisere	 flere	 af	 Strategiens	 mål	 på	 samme	 tid	 og	
opnå	en	 stærk	 synergi	 i	mødet	mellem	 vidt	 forskellige	
aspekter	 af	 kulturen,	 det	 kreative,	 idræt,	 sundhed	 og	
vidensudvikling.

Indenfor	 Strategi	 08’s	 emneområder	 er	 der	 formuleret	
en	 lang	 række	 projekter	 til	 fremme	 af	 strategiens	 mål.	
Udviklingen	 og	 omdannelsen	 af	 havneområdet	 har	 en	
fremtrædende	plads	i	Strategi	08,	som	i	øvrigt	indeholder	
bl.a.	følgende	oplæg	til	projekter:

-	 ”At	 undersøge	 muligheden	 for	 etablering	 af	 et	 nyt			
hovedbibliotek,	 der	 giver	mulighed	 for	 kombination	 	 af	
viden,	 leg	 og	 bevægelse,	 for	 at	 styrke	 bibliotekernes	

rolle	 som	 kulturarrangør	 og	 samarbejdspartner	 for	
kulturlivet.”

-	 ”Etablering	 af	 markedshal,	 basar	 eller	 lignende,	
der	 skaber	 rammer	 for	 kombination	 af	 lokale,	 sunde	
fødevarer	og	kreativ	udfoldelse	som	en	del	af	Cittaslow,	
evt.	et	decideret	kulinarisk	hus”

Projektet	 er	 bygget	 op	 omkring	 de	 tre	 ord	 Viden,	
oplevelse	og	sundhed	for	at	signalere	helhedstænkning	
og	synergi	 i	mødet	mellem	disse	elementer.	De	tre	ord	
omhandler	styrkeområder,	som	har	tilknytning	til	Strategi	
08’s	tværgående	temaer:	

Viden:	 Svendborg	 har	 en	 stærk	 kulturel	 og	
erhvervsmæssig	 position	 i	 videnssamfundet	 generelt,	
og	specifikt	som	uddannelsesby,	og	har	derfor	en	særlig	
forpligtelse	 til	 at	 arbejde	 med	 biblioteket	 både	 som	
videns-	og	kulturcenter.

Oplevelse:	Svendborg	har	gode	forudsætninger	for	at	
blive	en	udviklingsby	i	oplevelsesøkonomien.	Det	er	bl.a.	
en	 af	 årsagerne	 til	 at	 den	 er	 attraktiv	 for	 den	 kreative	
klasse.	

Sundhed:	 Svendborg	 har	 tradition	 for	 at	 arbejde	
med	 dele	 af	 sundhedsbegrebet,	 især	 i	 relation	 til	
idrætsområdet.	Derudover	er	der	alle	betingelser	 for	at	
arbejde	med	et	udvidet	sundhedsbegreb	f.eks.	om	det	vi	
spiser	og	drikker	og	hele	den	måde	vi	lever	på.	

Visioner

Viden:

Oplevelse:

Sundhed:
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Fremtidens bibliotek

Bibliotekerne	 i	 Danmark	 og	 i	 mange	 andre	 lande	 er	 i	
forandring.	Mennesker	vil	mødes,	vi	er	sociale	væsener,	
som	vil	udfordres,	forundres,	underholdes	og	vi	vil	lære,		
vi	 opsøger	 viden.	 Vi	 ønsker	 åbne,	 offentlige	 rum	med	
mulighed	for	læring	og	kultur,	med	dygtige	vejledere,	for	
alle	aldre,	for	alle	borgere,	for	den	enkelte.

”Hvis	ikke	bibliotekerne	fandtes,	måtte	der	opfindes	nye,	
åbne	 institutioner,	 som	 ressourcesteder”	 (Rolf	 Hapel,	
Århus).	 Nu	 har	 vi	 bibliotekerne,	 som	 kan	 udvikles	 til	
disse	 nye	 demokratiske,	 multikulturelle,	 intelligente	
mødesteder.

Mange	 steder	 i	 verden	 har	 man	 indset	 dette,	 og	 der	
bygges	biblioteker	som	aldrig	før.	Ikke	kun	i	storbyerne,	
men	også	i	nyskabte	bydele,	hvor	biblioteket	bliver	om-
drejningspunktet	for	liv	og	bevægelse.

Bibliotekerne	har	store	besøgstal.	På	Fyn	er	Svendborg	
Bibliotek	det	 4.	mest	 besøgte	 kultursted,	 efter	Odense	
Bibliotek,	 Egeskov	 Slot	 og	 Odense	 Zoo.	 350.000	
besøgende	årligt	på	Svendborg	Bibliotek.	Et	tal,	som	vil	
stige	markant	med	en	ny	bygning	på	havnen.	

Biblioteket	 vil	 skabe	 liv	 på	 havnen	 for	 alle	 borgere	 i	
hverdagen,	for	gæster	og	turister.	Biblioteket	skal	være	
ÅBENT,	helst	døgnet	rundt.	

Biblioteket	 kan	 indgå	 i	 et	 samarbejde	 med	 mange	
aktører.	Det	er	født	til	service,	kommunikation,	viden	og	
information	-	og	personalet	ved	meget	om,	hvad	borgerne	
vil	have.

Biblioteket	 har	 spurgt	 forskellige	 borgere	 om	 deres	
ønsker	til	et	nyt	bibliotek.	Hermed	nogle	få	udsagn:

•	 Et	oplevelsesmekka

•	 Flot	arkitektur

•	 En	oase	for	ro	og	fordybelse

2.2	 Behovsanalyse

•	 Mødested	med	kvalitet	og	rådgivning

•	 Kulturarrangementer

•	 En	god	café	–	”Den	kloge	café”

•	 Studiemiljøer

•	 Filmrum

•	 Lange	åbningstider

•	 Debatmøder

•	 BØGER

•	 Børnekultur

•	 Borgerne	er	aktive	medspillere

Fra	andre	undersøgelser	ser	vi,	at	 i	Svendborg	tænker	
man	 nogle	 af	 de	 samme	 tanker,	 som	 borgere	 andre	
steder	i	verden.	

Svendborg	 Bibliotek	 blev	 bygget	 i	 1937,	 dengang	 et	
meget	 moderne	 byggeri,	 som	 vakte	 opmærksomhed	
i	 hele	 landet.	 Biblioteket	 udviklede	 sig	 hastigt,	 og	 der	
opstod	pladsproblemer.	I	mere	end	40	år	har	der	været	
tale	 om	 at	 bygge	 et	 nyt	 bibliotek	 i	 Svendborg.	 I	 1973	
blev	 der	 bygget	 en	 barak	 sammen	 med	 huset	 –	 som	
en	midlertidig	 løsning.	 I	2004	blev	villaen	ved	siden	af	
biblioteket	 inddraget	 til	kontorer	og	en	ny	 indgang	blev	
bygget.	I	dag	rummer	biblioteket	i	alt	2.500	m2.	Huset	er	
slidt,	overfyldt	og	utidssvarende.	Både	for	brugerne	og	for	
personalet.	En	nybygning	bør	rumme	5.000	–	6.000	m2	
for	at	kunne	imødekomme	nutidens	krav	om	et	moderne	
bibliotek	 og	 kulturværested	 med	 alle	 formidlings-	 og	
materialeformer.	

Fremtidens bibliotek
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Visioner

Kulturel markedsundersøgelse

I	 forbindelse	med	byrådets	 intention	om	at	 sikre	 liv	og	
kultur	 på	 havnen	 døgnet	 rundt	 samt	 sikre	 forbindelse	
mellem	bymidten	og	den	fremtidige	havnefront,	blev	der	
i	for-året	2007,	i	samarbejde	med	NIRAS	konsulenterne,	
udarbejdet	 en	 markedsundersø-gelse	 af	 det	 aktuelle	
udbud	 og	 efterspørgsel	 på	 kulturområdet.	 Desuden	
skulle	 det	 potentielle	 markedsgrundlag	 vurderes	 og	
derved	 bidrage	 til	 at	 kvalificere	 beslutningsprocessen	
vedrørende	 den	 kulturelle	 og	 rekreative	 udbygning	 på	
havnen.

Resumé	 af	 den	 kulturelle	 markedsundersøgelses	
hovedkonklusioner	og	anbefalinger	følger	her:

-	Byrådets	krav	om	at	sikre	 liv	og	kultur	på	de	bynære	
havnearealer	og	flowet	mellem	midtby	og	havn	er	en	meget	
vigtig	beslutning,	der	bør	fastholdes.	Hermed	fastholdes	
Svendborgs	 brand	 til	 gavn	 for	 borgere,	 besøgende	 og	
kommende	tilflyttere.	Andre	danske	havnebyer	har	haft	
lignende	 intentioner,	 men	 ikke	 formået	 at	 fastholde	
beslutningen,	med	forskellige	uheldige	effekter	til	følge.

-	 Blandt	 kulturaktører	 er	 der	 et	 udtalt	 ønske	 om	 en	
havneomdannelse	 til	 kulturelle	 og	 rekreative	 formål.	
Tilkendegivelser	 fra	 de	 adspurgte	 kulturaktører	 er	
nuancerede,	både	hos	dem	der	er	interesserede	i	at	flytte	
med	i	et	kulturhusbyggeri	og	dem	der	ikke	gør.	Men	den	
generelle	opbakning	fra		en	 bred	 kam	 af	 interessenter	
vurderes	 som	et	 unikt	 udgangspunkt	 for	Svendborg	at	
arbejde	videre	på.

-	 De	 deltagende	 kultur-	 og	 idrætsinstitutioner	 vurderer	
i	 undersøgelsen	 deres	 interesse-	 og	 brugerunderlag	 i	
forhold	 til	scenarierne	1)	Kulturhus/bibliotek	og	2)	DGI/
SG	 hus.	 Opbakningen	 til	 scenario	 1	 er	 udtalt,	 mens	
opbakningen	 til	 scenario	 2	 først	 og	 fremmest	 findes	
inden	for	den	brede	og	folkelige	idræt.

-	Kulturaktørernes	vurderinger	peger	samlet	på,	at	der	er	
behov	for	en	koncertsal	med	plads	til	6-800	publikummer,	
samt	evt.	værksteds-	og	udstillingsfaciliteter.	Der	er	også	

en	 klar	 tilkendegivelse	 af,	 at	 det	 nuværende	 bibliotek	
har	 behov	 for	 nye	 eller	 forbedrede	 publikums-	 og	
arrangementsfaciliteter.

-	 Begge	 scenarier	 kan	 i	 udgangspunktet	 udgøre	 det	
fysiske	 fundament	 for	 målsætningen	 om	 liv	 og	 kultur	
på	 havnen.	 Undersøgelsen	 fremlægger	 en	 vurdering	
på	 de	 fire	 centrale	 parametre	 til	 den	 videre	 politiske	
prioritering:

-	 Profil	 og	 funktioner	 –	 Økonomi	 og	 bæredygtighed	 –	
Lokalisering	og	Timing

Konklusionerne	følger	her:

Profil og funktioner

En	 primærprofil	 er	 nødvendig,	 kultur	 (bredde-	 og	
fremvisningskultur)	 eller	 idræt	 (primært	 den	 folkelige	
idræt).	Begge	profiler	er	højt	prioriterede	indsatsområder	
i	 Svendborg	 kommune.	 Begge	 profiler	 kan	 suppleres	
fx	 et	 mix	 af	 kultur	 og	 erhverv	 eller	 idræt	 og	 sundhed.	
En	kombination	af	 idræt	og	kultur	kan	også	overvejes.	
Undersøgelsen	vurderer,	at	et	kulturhus	/	bibliotek	vil	have	
den	bredeste	og	mest	forskelligeartede	målgruppe.

Økonomi og bæredygtighed

Det	 foreliggende	 grundlag	 giver	 ikke	 mulighed	 for	 en	
økonomisk	bæredygtigheds-vurdering	af	nogen	af	de	to	
scenarier.

Lokalisering

Undersøgelsens	 to	 scenarier	 rettet	 mod	 hhv.	 Jessens	
Mole/ny	 trafikterminal	 eller	 Nordre	 Kaj.	 DGI/SG	 dog	
kun	 med	 placering	 ved	 sidstnævnte.	 En	 placering	 ved	
Jessens	Mole/ny	trafikterminal	giver	entydigt	den	største	
sammenhæng	mellem	bymidte	og	havn.	Scenariet	med	
Kulturhus/bibliotek	anbefales	på	denne	baggrund.

Timing

Et	 kulturhus/bibliotek	 ved	 Jessens	 Mole/ny	 terminal	
vil	 give	 de	 bedste	 og	 hurtigste	 resultater	 og	 kan	mest	
effektivt	 medvirke	 til	 at	 sammenbinde	 bymidten	 med	
havnen.	Et	byggeri	ved	Nordre	Kaj	kan	åbne	for	en	videre	
byudbygning	ved	Østre	Kaj

Behovsanalyse vedr. kultur, idræt mv.

Fakta	 om	 kommunens	 eksisterende	 sale	 til	
kulturaktiviteter

•	 Guldsalen	i	Borgerforeningen	har	�50		 	
	 siddepladser.
•	 Svendborg	teater	har	447	siddepladser.
•	 Spillestedet	Harders	har	150	ståpladser.
•	 Nuværende	Svendborg	Idrætshal	har	1.872		
	 ståpladser/	1000	siddepladser	på	gulv	og	642		
	 siddepladser	på	tribune.

De	nye	Svendborghaller	forventer	en	kapacitet	på	3.500	
siddepladser	og	1.000	stå-pladser.	Det	forventes,	at	man	
max.	én	gang	årligt	kan	fylde	den	store	hal	til	en	kæm-pe	
koncertbegivenhed	med	over	2000	publikummer.

Den	 nuværende	 idrætshal,	 der	 integreres	 i	 Svend-
borghallerne,	 vil	 fortsat	 være	 den	 hal,	man	 vil	 benytte	
til	 de	 4-6	 koncerter/shows	 årligt	 med	 1.000	 -	 1.500	
publikummer,	der	er	realistisk	at	afvikle	i	Svendborg.

Behov for mere plads

Kultur-	 og	 Fritidsafdelingen	 har	 i	 forlængelse	 af	 den	
kulturelle	markedsundersøgelse	i	foråret	2008	afdækket	
behovet	for	salskapacitet	på	kulturområdet.

Kulturelt Samråd

Kulturelt	 Samråd	 er	 ikke	 selv	 arrangør,	men	 varetager	
det	 samlede	 kulturlivs	 interes-ser	 som	 høringsinstans	
for	 Svendborg	 kommune.	 En	 af	 Kulturelt	 Samråds	
mærkesa-ger	er,	at	Svendborg	mangler	en	fleksibel	sal	
med	siddeplads	til	600-700	publikum-mer.	Antallet	menes	
afgørende	 i	 forhold	 til	 den	økonomiske	bæredygtighed	
ved	 større	 arrangementer,	 f.eks.	 symfonikoncerter,	
ballet,	 større	 (musik)teaterforestillinger,	 uden-landske	
gæstespil,	 eksperimenterende	 performances	 m.v.	
Kulturelt	 Samråd	 mener,	 at	 en	 sal	 af	 denne	 størrelse	
automatisk	 vil	 tiltrække	nye	arrangører	med	nye	 idéer,	
fordi	 indtægtsmulighederne	 vil	 være	 til	 stede.	 Det	
anføres	også,	at	Svendborg	mangler	et	større	lokale	til	
kunstudstillinger,	f.eks.	skulpturer,	og	særudstillinger	fra	
Svendborg	Mu-seum	og	Naturama.

Til	opstilling	kræves	der	min.	16	m	 i	bredde	og	13	m	 i	
dybde.	 Sceneforholdene	 skal	 være	 udstyret	 med	 de	
nødvendige	 træk	 og	 prosceniumsinstallationer.	 Salen	
skal	have	højde,	men	skal	samtidig	kunne	indrettes,	så	er	
skabes	en	intim	atmosfære.	Akustisk	skal	den	tilgodese	
både	akustisk	musik	og	 tale.	Der	bør	kunne	anvendes	
fleksible	 og	 håndterlige	 publikumsstillinger,	 der	 kan	
skabe	 nærhed	 til	 de	 optrædende,	 når	 det	 er	 behovet.	
Der	 bør	 også	 tænkes	 i	 enkle	 ophængningsmetoder	
til	 lyd	og	 lys,	som	kan	betjenes	af	 (næsten)	alle	og	på	
kort	 tid.	 Det	 er	 vigtigt	 at	 tage	 højde	 for	 godt	 med	 el-
tilslutningsmuligheder,	 intern	 kommunikation	 og	 vand	
med	 afløb.	 M.h.t.	 lysindfald	 skal	 der	 tænkes	 i	 både	
dagslys	og	mørklægningssituationer.

Gulvet	skal	kunne	bære	tung	transport,	og	der	skal	være	
direkte	adgang	for	større	sceneelementer,	orkestergear,	
m.v.	 Endelig	 skal	 der	 tænkes	 på	 lagerplads,	 omklæd-
ningsrum	og	teknikrum.

En	 sal	med	 åbningsmuligheder	mod	 et	 grønt	 område/
rekreativ	 plads,	 vil	 kunne	 være	 attraktiv	 for	 delvise	
udendørs	arrangementer	i	forbindelse	med	fx.	havnefester,	
Føde-varemarkedet	og	Svendborg	Festdage.

Behovsanalyse vedr. kultur, idræt mv.

Kulturel markedsundersøgelse
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Svendborg Musikråd

Svendborg	 Musikråd	 er	 også	 et	 høringsorgan	 for	
kommunen	 og	 varetager	 musiklivets	 interesser	 på	 de	
musikpolitiske	områder.	Musikrådet	er	i	mindre	grad	selv	
koncertar-rangør.	 De	 fleste	 halvstore	 koncerter	 -	 både	
klassiske	og	rytmiske	-	der	i	dag	entreres	med,	trækker	
max.	3	-400	publikummer.

Musikrådet	peger	på	at	Svendborg	mangler	en	fleksibel	
sal	til	mellemstore	musik-	og	performancearrangementer	
med	 600-700	 siddepladser	 og	 akustisk	 gode	 forhold.	
I	 dag	 afvikles	 arrangementer	 som	 Peder	 Most	
Gardens	 forårsshow,	 Musikskolens	 nytårskoncert,	
Slagtøjsakademiets	nytårskoncert,	kommunale	gå-hjem-
møder	 og	 andre	 interne	 kommunale	 arrangementer	 i	
idrætshaller.	Det	vurderes,	at	Svendborg	for	nuværende	
har	 8-10	 af	 den	 størrelse	 arrangementer	 om	 året,	 der	
kan	trækker	6-700	publikummer.

Musikforeningerne Rytmisk Råstof, Giant 
Steps og Folk for Folk

Kommunens	 tre	 honorarstøttede	 musikforeninger	 har	
hver	deres	musikprofil	og	 faste	spillested	 til	månedlige	
arrangementer,	hhv.	Harders	(150	stående),	Arne	B	(100	
siddende)	og	Hansted	(80	siddende).	Musikforeningerne	
efterspørger	 samstemmende	 en	 fleksibel,	 lidt	 rå	 sal,	
der	 kan	 rumme	 arrangementer	 til	 �-400	 siddende	 og	
5-600	 stående	 publikummer.	 Et	 par	 gange	 årligt	 har	
de	 tre	 musikforeninger	 ressourcer	 til	 at	 afholde	 større	
koncerter	 eller	 dansearrangementer,	 hvor	 behovet	
for	 en	 større	 sal	 er	 til	 stede.	 Da	 rummets	 karakter	 og	
stemning	 er	 af	 stor	 betydning	 for	 publikums	 oplevelse	
af	koncerten,	samarbejdes	der	i	øjeblikket	jævnligt	med	
andre	kulturinstitutioner,	som	fx.	Naturama,	men	det	er	
ikke	optimalt.	Det	påpeges	at	huslejen	for	en	ny	sal	skal	
være	rimelig,	og	det	tekniske	ud-styr	skal	være	i	orden.	
Musikforeningerne	påpeger	også,	at	det	kan	være	svært	
at	forene	kravene	til	en	hhv.	“fin”	og	mere	“rå”	koncertsal	
i	det	samme	rum.	

Sundhedskonsekvensvurdering

Anvendelsen	 af	 sundhedskonsekvensanalyser	 giver	
en	 fleksibel	 sikring	 af,	 at	 der	 i	 enhver	 beslutning	 og	
plan	 tages	 højde	 for	 borgernes	 sundhed.	 Sundheds-
konsekvensvurderinger	skal	ses	som	et	redskab,	der	skal	
understøtte	 bl.a.	 politiske	 beslutninger.	 Ved	 at	 lave	 en	
sundhedskonsekvensvurdering	øges	muligheden	 for	at	
tage	beslutninger,	som	indtænker	borgernes	sundhed	og	
samtidig	reduceres	risikoen	for,	at	der	tages	beslutninger,	
som	har	en	negativ	indflydelse	på	borgernes	sundhed.
Ifølge	 Svendborg	 Kommunes	 sundhedspolitik	 er	 det	
en	 hensigt,	 at	 sundhedskonsekvensvurderinger	 skal	
medtænkes	 i	 alle	 politiske	 og	 fagligt/administrative	
beslutninger	og	handlinger.	

Det	 har	 i	 dette	 projekt	 ikke	 været	 muligt	 at	 lave	 en	
egentlig	sundhedskonsekvensvurdering,	af	flere	årsager.	
Først	 og	 fremmest	 har	 den	 tidsmæssige	 ramme	 ikke	
været	sådan,	at	det	har	vist	sig	muligt.	For	at	sikre,	at	
de	politiske	beslutninger	tages	på	et	sundhedsmæssigt	
grundlag	ville	det	være	nødvendigt	med	en	screening	af	
de	4	scenarier.	Derefter	skulle	der	udarbejdes	en	egentlig	
sundhedskonsekvensvurdering	af	hvert	scenarium.	For	
det	 andet	 har	 det	 ikke	 tidligere	 været	 kotume	 at	 lave	
egentlige	sundhedskonsekvensvurderinger	i	kommunalt	
regi.	 Derfor	 er	 et	 egentlig	 værktøj	 til	 screening	 og	 en	
egentlig	vurdering	ikke	lavet.	Forebyggelsessekretariatet	
i	 Svendborg	 Kommune	 sidder	 netop	 nu	 i	 en	 arbejds-
gruppe	 i	SundBy	 regi,	 hvor	 der	 arbejdes	på	at	 udvikle	
en	 fælles	 model	 for	 anvendelse	 i	 kommunalt	 regi.	
Derfor	 er	 det	 hensigten,	 at	 der	 på	 sigt	 skal	 laves	
sundhedskonsekvensvurderinger.

På	trods	af	dette	er	det	dog	relevant	at	inddrage	følgende	
overvejelser	i	beslutningen	om,	hvilke	af	de	4	scenarier,	
der	skal	udvikles.

Sundhedskonsekvensvurdering

Visioner

Fysisk aktivitet

Ude-	og	indearealer	skal	være	indbydende	og	opfordre	til	
fysisk	aktivitet,	og	trafikplanlægningen	omkring	byggeriet	
skal	 tilgodese	 bløde	 trafikanter	 som	 fodgængere	 (her-
under	skatere	og	rulleskøjteløbere)	samt	cyklister.

Forebyggelse af ulykker

Trafikplanlægningen	 skal	 tilgodese	 fodgængere	 og	
cyklister	 eks.	 ved	 adskillelse	 af	 bløde	 og	 hårde	 tra-
fikanter.

Kost

Ved	 oprettelse	 af	 indkøbsmuligheder	 anbefales	 det,	 at	
man	overvejer	muligheden	for	at	tænke	i	sunde	madvarer.	
Tilgængelighed	 er	 afgørende	 for,	 hvilke	 madvarer	
borgerne	 benytter	 sig	 af,	 og	 derfor	 vil	 salg	 af	 usunde	
madvarer	øge	risikoen	for	overvægt	og	følgesygdomme.	
Det	bør	overvejes,	at	der	opsættes	vandposter	i	ude-	og	
indemiljøet.	

Rammer for det sunde valg

I	sundhedspolitikken	er	skrevet,	at	Svendborg	Kommune	
har	 ansvaret	 for	 at	 give	 borgerne	mulighederne	 for	 at	
leve	et	sundt	liv,	men	at	borgerne	selv	har	ansvaret	for	
at	vælge	det	sunde	liv.	Det	bør	derfor	overvejes,	hvilket	
scenarium	der	sætter	de	bedste	rammer	for,	at	borgerne	
har	mulighed	for	at	tage	det	sunde	valg.
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I	det	 følgende	afsnit	belyses	4	 forskellige	scenarier	 for	
udvikling	 af	 projektområdet.	 De	 forskellige	 scenarier	
tager	alle	udgangspunkt	 i	de	centrale	begreber	“Viden,	
Oplevelse	 og	 Sundhed”,	 og	 indeholder	 følgende	
funktioner:

Scenarium 1:
-	Bibliotek

-	SG/DGI

Scenarium 2
-	Bibliotek	inkl.	museum

-	Videncenter

-	Multianvendelig	sal

Scenarium 3
-	Bibliotek

-	Børne-	og	ungdomskulturhus	“eksperimentarium”

-	Kommercielle	funktioner	

-	Byferie

-	Penthouse-boliger

Scenarium 4
-	Bibliotek

-	Sundheds	“Inforama”

-	Citta	Slow

For	 alle	 scenarier	 gælder	 det,	 at	 planområde	 1	 kan	
inddrages	 som	 option,	 og	 scena-riet	 kan	 dermed	
udvides	 med	 ca.	 5.000	 m2	 til	 butikker,	 spisesteder	
m.v.	En	mulighed	kunne	eksempelvis	være	ombygning	
af	 det	 nuværende	 Crazy	 Daisy	 til	 markedshal	 med	
caféfunktioner.

�	 Fire	Scenarier

3.2	Hovedgreb

Projektområdet	 er	 den	 centrale	 overgangszone	 og	
bindeledet	mellem	by	og	havn.

For	alle	scenarier	gælder	det,	at	de	er	bygget	op	omkring	
en	gennemgående	stiforbindelse	fra	midtbyen	til	havnen.	
Forbindelsen	 er	 områdets	 rygrad	 hvorpå	 scenariernes	
funktioner	 kobler	 sig.	 Forbindelsen	 sammenkobler	
desuden	trafikterminalen	med	de	nye	funktioner.

Det	 er	 et	 mål	 i	 alle	 scenarier	 at	 skabe	 en	 bymæssig	
tæthed	med	en	stor	grad	af	transparens	i	byggeriet,	og	
en	høj	grad	af	interaktion	mellem	inde	og	ude,	således	at	
funktionerne	inde	i	bygningerne	ligeledes	beriger	bylivet	
udenfor.	 Der	 lægges	 vægt	 på	 åbenhed	 og	 offentlig	
tilgængelighed	i	omdannelsen	af	området.

For	 at	 skabe	 det	 dynamiske	 område,	 der	 ønskes,	
med	aktivitet	og	 liv,	er	der	 i	alle	scenarier	mulighed	for	
aktiviteter	såvel	inde	som	ude,	såvel	sommer	som	vinter,	
såvel	 dag	 som	aften	 og	 såvel	 hverdag	 som	weekend.	
Ligeledes	er	der	indtænkt	aktiviteter	for	både	beboere	i	
Svendborg,	for	oplandet	og	for	turister	samt	for	brugere	
i	alle	aldre.

Beliggenheden	 ved	 havnen	 giver	 projektområdet	 en	
stor	herlighedsværdi,	hvilket	afspejler	sig	 i	 scenarierne	
med	en	stor	grad	af	åbenhed	mod	vandet	og	mulighed	
for	 udsigt	 og	 kig	 fra	 bebyggelsen.	 Beliggenheden	 ved	
havnen	kommer	ligeledes	til	udtryk	i	et	maritimt	formsprog	
og	 elementer	 som	 sejl,	 kompas,	 tov,	 mast,	 søkort,	
vand,	vind,	skonnert	m.v.	indarbejdes	i	udformningen	af	
området.

Parkering	etableres	i	alle	scenarier	som	kælderparkering	
under	bebyggelsen	og	terminalen.

4	Scenarier

Frederiksgade
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Scenarium 4

�.1	Scenarierne
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3.3	Unikt	område	i	byen

Projektområdet	 er	 et	 unikt	 sted,	 hvor	 der	 virkelig	 er	
mulighed	for	at	knytte	byen	til	vandet.	Der	er	 imidlertid	
begrænset	plads	i	området,	og	der	er	mange	ønsker.	

Bebyggelserne	i	de	4	scenarier	varierer	fra	ca.	10.500	til	
ca.	13.000	m2	etageareal.	For	at	belyse	mulighederne	
for	at	bebygge	arealet	på	en	sammenlignelig	måde,	er	
der	valgt	et	12	m	modul.	Dette	vil	kunne	udnyttes	til	at	
udbygge	et	bibliotek,	men	også	til	sale	i	en	eventuel	DGI/
SG-bebyggelse,	f.eks.	en	sal	på	12	x	12	m	=	144	m2,	24	
x	24	m	=	576	m2	eller	24	x	36	m	=	864	m2.

Det	skal	understreges,	at	de	viste	plan-	og	perspektiv-
skitser	og	modelfotos	 ikke	er	udtryk	 for	en	 færdigbear-
bejdet	 arkitektur,	 men	 udtrykker	 sammenlignelige	
muligheder	hvor	det	er	valgt	at	belyse	mulighederne	med	
et	arkitektonisk	kendt	 tema	 i	 forbindelse	med	byggeri	 i	
tilknytning	 til	 en	 havn,	 f.eks.	 Bindesbøls	 gavlhuse	 i	
Skagen	eller	Bryggehusene	i	Bergen.

Det	 valgte	 tema	 medvirker	 til	 at	 opdele	 det	 store	
bygningsanlæg	i	visuelt	mindre	enheder.	Der	bliver	også	
bedre	muligheder	for	udsyn	til	vandet	fra	sti	/	trappe	fra	
den	højtbeliggende	Møllegade.Idéen	understreges	især	
i	 scenarium	 3,	 hvor	 penthouseboliger	 på	 fjerde	 etage	
adskilles	af	en	bygning	i	3	etager	med	tagterrasser,	og	
derved	giver	bedre	udsigt	til	havnen.

Hovedidéen,	og	fælles	for	de	4	scenarier,	er	at	forbinde	den	
højtliggende	ældre	bydel	med	havnen.	Fra	Møllergade	
forløber	 en	 retlinet	 sti-	 og	 trappeforbindelse	 direkte	
videre	igennem	en	ny	terminalbygning	og	en	arkade	og	
videre	til	en	havneplads,	der	skyder	ud	i	havnebassinet.	
Stien	 /	 trappen,	 terminalbygningen	 og	 arkaden	 er	
glasoverdækkede,	 og	 der	 vil	 herfra	 overalt	 være	 vid	
udsigt	 over	 havnen	 og	 Frederiksø.	 Stien	 /	 trappen	 er	
udformet	 således,	at	udsyn	mellem	glastagene	udover	
havnen	og	det	nye	bygningsanlæg	bliver	maksimalt.

Stien	 fra	 Møllergade	 nedover	 terrænet	 er	 så	 stejl,	 at	
det	 er	 nødvendigt	 at	 supplere	 med	 fodgængerramper.	
Terminalbygningen	og	arkaden	er	 i	2	og	3	etager	med	
indskudte	 balkoner,	 der	 i	 de	 4	 scenarier	 forbinder	

biblioteket	og	de	forskellige	funktioner	der	er	 indpasset	
på	 den	 anden	 side	 af	 glasarkaden.	 Balkonerne	
rummer	 derudover	 fælles	 funktioner.	 Glasarkaden	 er	
hovedadgang	til	bibliotek	og	tilknyttede	funktioner.	Denne	
er	også	en	spændende	bygade,	der	i	høj	grad	afspejler	
de	 mange	 funktioner,	 der	 indpasse	 omkring	 denne.	
Gulvet	skråner	ned	mod	havnepladsen	og	udføres	med	
ramper,	 trapper	 og	 opholdsarealer,	 og	 muligvis	 med	
samme	fodgængerbelægning	som	på	havnepladsen	for	
at	understrege	sammenhængen	med	denne.

Havnepladsen	 kunne	 f.eks.	 belægges	 med	 hårdttræ,	
hvor	 de	 krydsende	 biler	 på	 Jessens	 Mole	 kører	 på	
fodgængernes	 betingelser.	 Bilhastigheden	 dæmpes	
ved	indsnævring	af	kørebanerne	med	maritimt	udformet	
pullertbelysning.	Havnepladsen	afsluttes	ud	mod	vandet	
af	 en	 bred	 siddetrappe,	 der	 giver	 direkte	 kontakt	 til	
vandfladen	og	mulighed	for	at	lægge	til	med	småbåde.		

Fælles	 for	de	4	 scenarier	 er,	 at	 den	bevaringsværdige	
del	af	bebyggelsen,	som	er	vist	 i	 rammelokalplan	349,	
samt	 HK-bygningen	 indpasses	 i	 bebyggelsesplanerne.	
Man	 kan	 overveje,	 om	 HK-bygningen	 på	 længere	
sigt	 kan	 indpasses	 som	 en	 del	 af	 biblioteket.	 Skitser	
og	 modelfotos	 antyder	 muligheden	 for	 at	 placere	 en	
fremtidig	bebyggelse,	der	 i	 skala	harmonerer	med	den	
eksisterende.

Skitserne	 antyder,	 at	 der	 forudsættes	 indlagt	
glasoverdækkede	 lysgårde	 inde	 i	 bebyggelsen,	 disse	
kan	 eventuelt	 også	 være	 åbne	 gårdhaver.	 Skitserne	
antyder	også,	at	bebyggelsen	bør	have	store	glaspartier	
med	vid	udsigt	udover	havnen.

ILLUSTRATION CTN

Plantegning m. glasarkade

4	Scenarier
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�.4	Scenarium	1

Bibliotek

ca.	5.500	m2

SG	/	DGI	

ca.	7.500	m2

4	Scenarier	-	Scenarium	1

Et	bibliotek	og	SG/DGI-hus	kan	bedst	anskues	som	et	
moderne	 forsamlingshus,	 der	 kombinerer	 forskellige	
kultur-	og	idrætsfunktioner,	herunder	foredrag,	kulturelle	
arrangementer	 og	 biblioteksfunktioner	 ligesom	 der	 vil	
være	 konstante	 mangefacetterede	 idrætsaktiviteter,	
som	 skal	 imødekomme	 moderne	 menneskers	 krav	 og	
forventninger	til	idrætsfaciliteter	og	aktiviteter.	

I	 andre	 dele	 af	 landet,	 hvor	 idrætsfaciliteter	 har	 været	
kombineret	 med	 et	 bibliotek,	 har	 man	 set	 en	markant	
fremgang	 i	 antallet	 af	 brugere	 på	 grund	 af	 de	 mange	
synergimuligheder.

Total	m2:	13.000	->	Bebyggelsesprocent:	115%

Bøger,	lounge,	mange funktioner,	
brugervenligt,	information,	film,	aktiviteter,	

lån af materialer,	billetkøb,	vejledere,	

udlån, turistinformation, trådløst 
internet,	pc-lån,	musik,	kulturbutik,	

selvbetjening,	børnekulturkonsulent, liv,	

synergi,	nye muligheder,	café,	ro,	

dagens	aviser,	forskellige siddemøbler, 
debattorv,	scene,	udstilling,	

nyheder,	speakers corner,	

historiefortælling,	lektiehjælp,	legerum, 
leg & læring,	hygge,	stillezone,	

læsesal,	studiezone,	databaser,	kreativt 
studiemiljø,	videndeling,	multisal, 

foredrag,	dans,	arrangementer,		
spisested,	refleksion,	idéudvikling,	åbent,	
kreativt,	humorisktisk,	børneafdeling,	

oplevelser,	fordybelse,	idræt,	

sundhed,	udfoldelse, fleksibilitet,	
indbydende	miljø,	mangfoldige 

tilbud,	nytænkende,	samlingspunkt,	
høj aktivitet,	gymnastik,	opvisning,	

spring, show, træning.

Bøger,	lounge,	mange funktioner,	
brugervenligt,	information,	film,	aktiviteter,	

lån af materialer,	billetkøb,	vejledere,	

udlån, turistinformation, trådløst 
internet,	pc-lån,	musik,	kulturbutik,	

selvbetjening,	børnekulturkonsulent, liv,	

synergi,	nye muligheder,	café,	ro,	

dagens	aviser,	forskellige siddemøbler, 
debattorv,	scene,	udstilling,	

nyheder,	speakers corner,	

historiefortælling,	lektiehjælp,	legerum, 
leg & læring,	hygge,	stillezone,	

læsesal,	studiezone,	databaser,	kreativt 
studiemiljø,	videndeling,	multisal, 

foredrag,	dans,	arrangementer,		
spisested,	refleksion,	idéudvikling,	åbent,	
kreativt,	humorisktisk,	børneafdeling,	

oplevelser,	fordybelse,	idræt,	

sundhed,	udfoldelse, fleksibilitet,	
indbydende	miljø,	mangfoldige 

tilbud,	nytænkende,	samlingspunkt,	
høj aktivitet,	gymnastik,	opvisning,	

spring, show, træning.

�.4.1	Funktionernes	samspil
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3.4.2	Bibliotek

En verden af oplevelser

Foyeren	 forbinder	 by	 og	 havn.	 Du	 kan	 træde	 ind	 i	
biblioteket	både	fra	by-	og	havnesiden.	I	det	rummelige,	
lyse	 loungeområde	 får	 du	 hurtigt	 et	 overblik.	 Husets	
mange	 funktioner	 formidles	 klart	 og	 brugervenligt	 fra	
infostandere.	 Film	 og	 slides	 på	 storskærme	 fortæller	
om	 dagens	 aktiviteter,	 muligheder	 for	 lån	 af	 lokaler	
og	materialer,	 billetkøb	 til	 tog	og	bus.	Du	modtages	af	
dygtige	vejledere.	

Loungen	 samler	 praktiske	 funktioner	 som:	 Udlån	 og	
aflevering	 fra	 bibliotekets	 samlinger,	 turistinformation,	
lokaleudlån,	 billetkøb,	 pc-lån,	 lån	 af	 musiklytterum	
mv.	 Funktionerne	 er	 samlet	 i	 info-øen,	 men	 nogle	
udfoldes	 yderligere	 i	 særlige	 butikker	 i	 området,	 f.eks.	
Turistinformation	og	Kulturbutik.

Du	 kan	 træffe	 aftale	 med	 børnekulturkonsulenten,	 din	
personlige	 bibliotekar,	 din	 eventhjælper.	 Der	 formidles	
kontakt	med	den	enkelte	politiker,	med	eksperter	i	lokal-
samfundet.	 Du	 kan	 vælge	 mellem	 selvbetjening	 og	
personlig	betjening.	

Det	 store	 lokale	 summer	 af	 liv.	 Synergieffekten	 fra	 de	
mange	 funktioner	 er	 mærkbar	 –	 informationer	 og	 nye	
muligheder	 flettes	 sammen.	 Her	 er	 rummeligt.	 I	 Café-
afsnittet	 kan	 du	 finde	 mere	 ro	 og	 læse	 dagens	 friske	
aviser.	 Behagelige,	 stilrene	 sidde-	 og	 ventepladser	
understreger	 rummets	 arkitektoniske	 og	 funktionelle	
kvalitet.	

Biblioteket	 åbner	 sig	 i	 flere	 etager.	 Først	 med	 de	
multikulturelle	 funktioner	 som	 debat-orvet:	 En	 lille	
scene	 i	 rummet,	 udstillingsområdet,	 nyhedsformidling,	
børnekulturlegepladsen	 –	 en	 glidende	 overgang	 fra	
loungeområdet.	 Du	 kan	 stoppe	 op	 og	 lytte	 til	 dagens	
forfatter,	speakers	corner	er	åbent	–	vil	du	selv	fortælle	om	
din	nyerhvervede	viden	om	sejlads	eller	IT-teknologien?	

En	innovativ	kunstnergruppe	har	sammen	med	museets	
forskere	 fyldt	 udstillingssalen	 med	 symboler	 for	 livets	
sejlads	–	fra	fortid	til	fremtid.	Kunstnerne	har	indspillet	en	

film	om	projektet,	som	kan	købes.	En	gruppe	børn	kaster	
sig	 grinende	 rundt	 i	 legerummet-	 her	 er	 spændende	
udfordrende	redskaber	og	spil.	Leg	og	læring.	

Længere	oppe	finder	du	de	mange	materialer,	bøgerne,	
musikken,	 lytterum,	 rolige	 møderum,	 siddepladser,	
bordplads,	 computere.	 Her	 formidles	 historien,	
fortællingen	i	alle	medier.	Lån,	læs,	lyt.	

Videre	inde	i	huset	findes	rum	med	bøger	og	medier	for	
børn	og	forældre,	som	udfordrer	til	læsning,	læring,	hygge	
–	og	hvorfra	man	kan	kigge	ned	i	børneaktivitetszo¬nen,	
hvor	 der	 hoppes	 og	 danses.	 En	 stadig	 mulighed	 for	
sceneskifte,	både	fysisk	og	psykisk.	I	børnenes	bibliotek	
er	 der	 skægge	 møbler,	 bløde	 liggesteder,	 sofaer	 til	
familien.	Bibliotekarerne	bevæger	sig	rundt	-	og	er	klar	til	
en	snak	og	til	at	hjælpe.	Lektiehjælperne	er	parate	og	den	
særlige	 børnehjælper	 svarer	 på	 alt	mellem	 himmel	 og	
jord.	Hun	kan	også	hjælpe	med	de	vanskelige	spørgsmål	
om	livets	alvor.

Herfra	kan	du	give	dig	tid	til	at	fordybe	dig	–	bogstavelig	
talt	–	 i	de	dybe,	store	 lænestole	med	særligt	 læselys	 i	
stillezonen.	 Her	 er	 stille,	 som	 på	 fortidens	 læsesale.	
Smukke	 indbundne	 bøger	 i	 bogskabe,	 Her	 dyrkes	
BOGEN	–	helt	alene.	

Et	åbent	magasin	med	bøger,	musik	og	film,	som	 ikke	
er	 så	 efterspurgte,	 stablet	 fra	 loft	 til	 gulv,	 har	 du	 også	
adgang	til.	Det	er	jo	dit	hus.	

I	studiezonen	kan	du	ved	lange	borde	eller	i	mindre	rum,	
passe	dit	studie.	Med	adgang	til	særlige	databaser	har	
du	mulighed	for	at	finde	langt	mere	end	når	du	Googler.	
Her	 mødes	 undervisere	 og	 studerende	 i	 et	 kreativt	
studiemiljø.	 Man	 kan	 købe	 kaffe	 mv.	 i	 café’en,	 tale	
sammen	 i	studierum	eller	arbejde	 individuelt.	Brugerne	
arrangerer	møder	indbyrdes.	Videndeling	på	højt	niveau.	
Du	kan	medbringe	din	egen	pc,	 låne	en,	eller	anvende	
en	af	de	allernyeste	højteknologiske	multi-pc’ere.	

Folkeoplysningen	 og	 biblioteket	 arrangerer	 løbende	
undervisning	for	læsesvage,	for	blinde,	IT-undervisning,	

vejledning	i	brug	af	databaser	og	særlige	programmer.	

Multisalen,	som	findes	midt	i	bygninger,	er	næsten	altid	
optaget.	 Borgerne	 holder	 musikdage,	 foredrag,	 der	
danses	og	der	synges.	Grupper	arrangerer	sig,	sørger	
selv	for	arrangementerne	lige	fra	planlægning,	budget	og	
annoncering.	Man	låner	lokalet	–	helt	gratis,	til	kulturelle	
formål.	Kulturbutikken	i	loungen	hjælper	gerne	med	råd	
og	 vejledning.	 Først	 på	 dagen	 anvendes	 rummet	 som	
fælles	mødelokale	for	de	ansatte	i	huset.	

I	rummet	er	der	lydanlæg,	lysanlæg,	scene	og	behagelige	
stole.	Et	 fantastisk	ovenlys	åbenbares,	 hvis	man	 lader	
taget	 åbne	 sig,	 og	 om	 aftenen	 kan	 der	 tændes	 en	
bevægelig	 stjernehimmel	 som	 særlig	 underholdning,	
hvis	den	da	ikke	er	der	i	virkeligheden.

På	taget	er	der	udeservering	fra	restauranten,	Udsigten	
over	Sundet	er	ubeskrivelig	smuk.	Store	hvide	sejl	giver	
skygge	og	velvære.	Maden	er	sund,	frisk	og	lokale	råvarer	
foretrækkes.	Det	er	en	kvalitetsrestaurant.	Restauranten	
tager	sig	af	husets	små-café’er,	hvor	priserne	er	mindre,	
men	 kaffen	 og	 den	 grønne	 te	 er	 stadig	 af	 høj	 kvalitet.	
Kokken	arrangerer	undervisning	 i	madlavning	 løbende.	
Lær	 at	 tilberede	 ugens	 menu.	 Skueretterne	 udstilles	 i	
huset,	opskrifterne	og	processen	kan	ses	på	storskærme.	
Videndeling	om	sund	mad.

Restauranten	arbejder	sammen	med	lokale	sundhedsfolk	
og	tilbyder	borgerne	forskellige	muligheder	for	vejledning	
i	sund	kost	og	motion.	

Husets	personale	opholder	sig	på	skift	i	kontorafsnittet,	
hvor	der	 i	 lyse	 rum	bliver	 tid	 til	 refleksion	over	dagens	
spørgsmål	 fra	 borgerne,	 tid	 og	 ro	 til	 at	 udvikle	 nye	
formidlingsformer	og	aktiviteter.

Også	 her	 inviteres	 borgerne	 med	 til	 idéudvikling.	 Det	
sociale	liv	i	huset	er	venligt,	humoristisk,	åbent	og	kreativt.	
Det	giver	lyst	og	energi	til	at	samle	alle	opgaverne	i	huset	
og	 rette	dem	mod	borgerne,	 til	 at	 være	 i	 stadig	dialog	
med	borgerne.	Til	at	udvikle	og	uddanne	sig.	

4	Scenarier	-	Scenarium	1
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Bibliotekets funktioner

Bibliotekerne	vil	i	fremtiden	i	endnu	højere	grad	være	det	
offentlige	mødested,	et	torv,	hvor	man	vil	søge	dialogen,	
hvor	man	vil	søge	viden	og	oplevelser.	Man	vil	bruge	de	
medier,	som	ikke	ligger	gratis	på	nettet,	læse	magasiner,	
udnytte	mulighederne	 for	 leg	 og	 læring	med	 børnene,	
skabe	kunst,	kontakt	og	sød	musik.

Der	er	bl.a.	behov	for:

•	 Store,	åbne	publikumsarealer,	hvor	bøgerne	og		
	 de	mange	materialer	kan	udstilles.
•	 Mindre	caféafsnit	og	en	større	restaurant
•	 Mindre	rum	i	rummet,	som	kan	lukkes	og	
	 åbnes,	til	debatmøder	og	performance.	
•	 Store	studierum	til	fælles	vidensdeling,	små		
	 studierum	til	fordybelse	for	den	enkelte	og		
	 mindre	grupper.	
•	 Rum	til	musikaflytning	og	til	indspilning	og		
	 redigering.
•	 Udstillingsrum	til	både	den	lokale	og
	 	internationale	kunstudstilling.
•	 Møde-	og	arrangementslokaler	med	alle
	 rekvisitter,	-	lyd,	lys,	projektorer,	scene.
•	 En	større	arrangementssal	til	2	–	300	personer,		
	 med	scene,	lyd	og	lys,	til	koncerter,	foredrag,		
	 film,	leg,	dans.	Kunstnergarderober.
•	 De	interne	biblioteksfunktioner	som	kontorer,		
	 kantine,	værkstedsrum,	sorteringsanlæg.

Børn og unge

I	 bibliotekets	 afdelinger	 for	 børn	 og	 unge	 vil	 der	 være	
behov	for	god	plads.	Plads	til	at	læse,	lege	og	lære.

Et	centralt	mødested	og	samlingsrum,	hvor	bibliotekarer,	
forældre	og	undervisere	kan	samle	store	grupper	af	børn	
og	unge.

Rummene	skal	være	fleksible,	 invitere	 til	 forundring	og	
fordybelse,	vægte	det	inspirerende	og	udfordrende.

Flere	 af	 funktionerne	 kan	 med	 fordel	 rummes	 i	
fællesarealerne	i	huset.	Også	her	skal	der	skabes	rum	i	
rummene	med	forskellige	funktioner:

Leg og spil	 -	der	skal	være	plads	 til	 fysisk	 leg	og	nye	
computer-	og	Playstationspil

Fordybelse	 -	 der	 skal	 være	 læsekroge,	 hyggekroge,	
gemmekroge	samt	siddegrupper	med	indbydende	møb-
ler	og	lys

Fortællerum	-	der	skal	være	rum	til	at	samle	en	flok	børn	
og	her	fortælle	og	lege	med	rim	og	remser,	hygge	sig	og	
lytte	til	den	gode	historie.

Læring	-	der	skal	være	rum	til	at	samle	en	gruppe	på	�0-
40	 personer	 til	 undervisningsaktiviteter	 -	 dvs.	 en	 slags	
læringscenter	 med	 pc’er,	 tavle,	 smartboard,	 projektor	
m.v.	Der	skal	være	rum	eller	hjørner	og	‘øer’	 i	rummet,	
der	kan	bruges	som	værkstedsrum	 -	 til	 aktiviteter	 som	
f.eks.	billedkunst	og	skrivning.	Et	af	disse	rum	skal	kunne	
bruges	 til	 lektiecafé.	 Der	 skal	 være	 rum	med	 plads	 til	
dialog.

Udfoldelse og optræden	 -	 der	 bør	 være	 en	
fleksibel	 scene,	 hvor	 børn	 og	 unge	 kan	 optræde	 og	
hvor	 professionelle	 kan	 performe	 /	 der	 skal	 være	
udstillingsarealer	 -	 fx	 på	mobile	 vægge	 til	 udstilling	 af	
børns	egen	kunst.	Et	legerum,	hvor	der	også	er	plads	til	
fysisk	aktivitet	–	til	den	vilde	leg.

Oplevelse	 -	der	bør	være	et	Filmrum	med	storskærm/
biograf	 og	 plads	 til	 40-50	 personer	 og	 et	 film-	 og	
musikstudie	med	pc’er	til	at	klippe	film	og	sample	musik	
-	og	til	at	gennemse	film	og	lytte	til	musik.	

Cafémiljø	 -	 der	 skal	 være	 et	 åbent	 område	 med	
internetadgang,	 caféborde,	 der	 er	 centralt	 placeret	 og	
kan	fungere	til	gruppearbejde	og	som	et	mødested	-	med	
blad	og	aviser	møntet	på	de	unge.
.

Indretning

Indretningen	 skal	 appellere	 til	 forskellige	 målgrupper	
og	være	holdt	 i	 nuancer,	 der	 signalerer	 børn	og	unge.	
Man	kan	med	 fordel	 indrette	det	 store	 rum	og	de	små	
rum	i	rummet	som	del	af	en	overordnet	 ‘fortælling’,	der	
understøtter	børns	fantasi	og	eventyrlyst	og	understreger	
fiktionens	forunderlige	verden.	Brugerne	skal	få	lyst	til	at	
fordybe	sig	og	udtrykke	sig.	Man	bør	tænke	i	universer	og	
temaer	og	lade	rammerne	være	så	fleksible,	at	indholdet	
(temaer)	 indeholdt	 i	universet	kan	skiftes	ud	 løbende	 -	
uden	at	det	sker	på	bekostning	af	den	store	fortælling	/	
universets	grundidé.	Man	kan	 inddrage	børn	og	unge	 i	
indretningen	-	og/eller	muliggøre	at	de	får	indflydelse	på	
fremtidige	justeringer.

Målgrupper	

Der	skal	indrettes	til	målgrupper	frem	for	aldersgrupper	
-	dvs.	at	der	skal	tænkes	i	funktioner	og	behov	frem	for	
specifikke	aldersgrupperinger.		

Forældre,	lærere,	pædagoger	og	dagplejemødre	er	nogle	
af	 de	 voksne,	 som	 skal	 kunne	 bruge	 børnebiblioteket	
og	samtidigt	finde	inspiration	til	sig	selv.	Derfor	kan	der	
med	 fordel	 tænkes	 i	 litteratur	 og	 andre	 materialer	 til	
denne	målgruppe	 -	på	børnebiblioteket!	Der	skal	 være	
et	 caféhjørne	 til	 netop	 de	 voksne,	 som	 samtidigt	 kan	
holde	øje	med	deres	børn	og	lade	sig	inspirere	til	egen	
læsning.	

De	unge	skal	have	plads	til	at	”hænge	ud”.	Musik,	film,	
alle	 medier	 skal	 være	 tilgængelige.	 Store	 flydemøbler	
og	computere.	Rum,	hvor	de	unge	også	kan	mødes	om	
aftenen	og	fornemme,	at	det	også	er	deres	sted,	at	de	
må	fylde,	flyde	og	”forstyrre”.	Et	livsrum	for	unge.

4	Scenarier	-	Scenarium	1

Generelt

Fleksibilitet	 er	 et	 nøgleord	 for	 biblioteket.	 Vægge	 skal	
kunne	drejes	og	flyttes,	og	rum	skal	kunne	ændres,	-		nye	
tanker	og	inspirationer	skal	kunne	få	udtryk	i	rummene.	

Borgerne

I	 forbindelse	 med	 byggeprocessen	 skal	 borgerne	 ind-
drages.	Flere	aktive	grupper	af	borgere	skal	være	med	
til	 at	 udvikle	 ideer.	 Hvad	 vil	 man	 have	 i	 Svendborg?	
Hvad	 ønsker	 ”den	 kreative”	 klasse?	 Hvad	 ønsker	 de	
unge,	 børnene?	 De	 ældre?	 De	 studerende?	Alle	 skal	
være	med.	Vi	bygger	ikke	kun	et	bibliotek	for	bibliotekets	
skyld.	 Byens	 og	 egnens	 maritime	 historie,	 kulturlivet,	
fremtidsdrømmene	skal	med.		Der	skal	fortælles	en	unik	
bibliotekshistorie	i	Svendborg.
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�.4.�	SG	/	DGI

Mangeartede kulturelle og idrætslige tilbud

I	 SG/DGI-huset	 påtænkes	 byggeri	 med	 mange	
forskellige	 og	 forskelligartede	 lokaler,	 som	 kan	
imødekomme	de	behov,	som	idrætsforeningen	har,	men	
herudover	 kan	 imødekomme	 mange	 forskellige	 former	
for	arrangementer	på	grund	af	lokalernes	funktionalitet.	
Således	 arbejdes	 der	 med	 6-7	 lokaler	 af	 størrelse	 og	
omfang	 fra	 en	 op-visnings-	 og	 træningssal	 med	 et	
gulvareal	på	25x40	meter	og	plads	til	500	tilskuere	i	et	
rum,	som	er	indrettet	til	show,	koncerter,	dans	og	foredrag	
med	varierede	størrelser	scener	samt	optimal	akustik	til	
lyd-	og	lyssætning,	og	til	rum	af	størrelse	ned	til	10x15	
meter	–	alle	med	god	akustik	og	godt	lys,	som	indbyder	
til	samvær	og	udfoldelse.	

Størstedelen	 af	 lokalerne	 indrettes	 fleksibelt	 med	
henblik	 på	 at	 opfylde	 foreningens	 behov	 for	 rum	 til	
idrætsaktiviteter	 i	 den	 almindelige	 træningstid,	 men	
herudover	med	 henblik	 på	 at	 imødekomme	 de	 behov,	
der	vil	være	for	alle	forskellige	typer	arrangementer	fra	
mindre	 koncerter	 over	 teaterforestillinger,	 foredrag	 og	
til	 idrætsarrangementer	 primært	 med	 udgangspunkt	 i	
gymnastik,	dans	og	sundhedsfremmende	aktiviteter.

Høj aktivitet i et sundt og indbydende miljø

I	 samarbejde	 med	 biblioteket	 indrettes	 blandt	 andet	
møde-	og	konferencelokaler	og	sund	kantine/cafeteria.	
Bibliotekets	ca.	1.000	daglige	brugere	og	SG/DGIs	ca.	
1.000	daglige	brugere	i	højsæsonen	vil	i	kombination	med	
trafikterminalen	resultere	i	et	hus,	som	vil	være	i	konstant	
bevægelse	og	aktivitet.	Det	vil	give	hele	havneområdet	
liv	 og	 dynamik	 primært	 på	 tidspunkter	 af	 døgnet,	 hvor	
folk	 har	 fri.	 Huset	 vil	 blive	 et	 samlingssted	 for	 kultur,	
bevægelse	og	sundhed	for	såvel	lokalbefolkningen	som	
gæster,	herunder	 turister,	 som	kommer	sejlende	 til,	 og	
som	ønsker	kulturelle	og	idrætslige	oplevelser.

Det nye idrætsbillede

SG/DGI	imødekommer	nogle	af	de	krav,	som	er	vigtigst	
i	 forhold	 til	det	nye	 idrætsbillede.	Nyere	undersøgelser	
viser	 entydigt,	 at	 moderne	 idrætsforbrugere	 forventer,	
at	idrætsfaciliteterne	er	let	fremkommelige,	lyse,	sunde,	
åbne	og	 indbydende,	 samt	 at	 der	 er	mulighed	 for	 den	
enkelte	bruger	for	fleksibilitet.	Hvis	de	ting	er	til	stede,	kan	
der	tiltrækkes	mange	nye	idrætsaktive,	hvilket	på	mange	
måder	vil	afspejles	i	en	positiv	udvikling	i	den	generelle	
folkesundhed.	Der	vil	i	et	SG/DGI-hus	være	et	idræts-	og	
kulturtilbud,	 som	 imødekommer	 moderne	 menneskers	
behov	for	at	kunne	leve	et	sundt	og	godt	liv.

Nytænkende og videnskabende indenfor 
idræt og sundhed

Herunder	 kunne	man	 forestille	 sig	 et	 samarbejde	med	
kommunale	 og	 private	 sundhedsfremmeaktiviteter	
med	 henblik	 på	 at	 imødekomme	 byens	 vision	
om	 at	 være	 nytænkende	 og	 skelsættende	
omkring	 idræts-	 og	 sundhedsfremme	 og	 med	 et	
forsknings-	 og	 udviklingssamarbejde	 med	 sydfynske	
uddannelsesinstitutioner,	 herunder	 University	 College	
Lillebælt,	 Skårup	 Seminariums	 Center	 for	 Krop	 og	
Kundskab,	 som	 i	 forvejen	 har	 et	 tæt	 samarbejde	
med	 Syddansk	 Universitet	 med	 henblik	 på	 sund-
hedsfremme.

Byens naturlige samlingspunkt

I	 et	 SG/DGI-hus	 vil	 idrætsfaciliteterne	 indeholde	
sundhedseksperimentarium,	muligheder	 for	 forsknings-	
og	udviklingssamarbejde	med	henblik	på	at	udvikle	ny	
viden	 indenfor	 idræt	 og	 sundhed	 samt	 aktiviteter	 med	
henblik	 på	 det	 gode	 liv.	 Det	 vil	 understøtte	 mange	 af	
de	 synergitanker,	 som	 ligger	 til	 grund	 for	 Citta	 Slow	
såsom	 kravene	 om	 steder	 til	 ophold,	 bevægelse	 og	
tilgængelighed,	 at	 se	 menneskelivet	 som	 et	 hele	 med	
fokus	på	livskvalitet.	

Et	SG/DGI-hus	kan	bidrage	 til	 at	 skabe	sammenhæng	
og	kvalitet	i	menneskers	liv.	Det	vil	blive	byens	naturlige	
samlingspunkt	for	oplevelser	og	det	gode	liv.	

Arkitektonisk vision  

Et	 hus	 der	 på	 dynamisk	 vis	 ønsker	 at	 flette	 og	
sammenkoble.

Husets	evne	til	at	skabe	synergieffetkt	mellem	forskellige	
grupper	 danner	 grundlag	 for	 den	 arkitektoniske	
vision.,	 der	 handler	 om	 at	 flette	 og	 sammenkoble.	
Sammenfletningen	 sker	 her	 på	 mange	 niveauer	 og	 i	
forskellige	sammenhænge.	

SG/DGI	 og	 Biblioteks	 husets	 indre	 rumligheder	 vil	
opleves	 som	 et	 fletværk	 af	 aktiviteter	 i	 et	 dynamisk	
rumligt	sammenhæng.	De	store	åbne	strøg	vil	opleves	
som	svævende		organiske	”terrasser”	i	flere	etager.	Fra	
hver	 terrasse	 er	 der	 fri	 visuel	 kontakt	 mellem	 husets	
mangfoldige	aktiviteter.	Fra	dansesalen	vil	man	kunne	se	
bibliotekets	aktiviteter	og	livet	på	det	store	torvestrøg.

Med	denne	gennemsigtighed	tilsigtes	en	synergieffekt	og	
oplevelse	af	samhørighed.		De	mange	aktiviteter	bidrager	
til	at	forstærke	oplevelsen	af	f.eks.	at	gå	på	biblioteket	og	
læse	et	tidsskrift.

I	 bymæssig	 forstand	 vil	 det	 ny	 SG/DGI	 hus	 flette	 og	
integrere	byen	som	et	åbent	hus.	Store	vinduesåbninger	
vil	 eksponere	 husets	 mange	 aktiviter	 ud	 i	 bybilledet	
og	 skabe	 en	 oplevelse	 af	 aktivitet	 og	 dynamik	 midt	 i	
byen.	 Gangforbindelsen	 der	 skabes	 fra	 gå-gagaden	
Møllergade,	 leder	 ”byen”	 gennem	 huset	 og	 danner		
et	 overdækket	 hovedtorv.	 Her	 vil	 oplevelsen	 af	 hus	
og	 by	 sammensmelte,	 og	 opleves	 som	 en	 dynamisk	
sammenflettet	enhed,	der	bidrager	til	et		spændende	og	
stimulerende	byrum.

4	Scenarier	-	Scenarium	1
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�.4.4	Snit
A

A

B

B

Snit	AA	-	Principsnit	i	sti/trappe,	terminalbygning,	arkade	og	bibliotek.

Snit	BB
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�.4.5	Hoveddisponering	og	udformning	
af	bygningsanlæg

Scenariet	forudsætter	en	temmelig	massiv	udbygning	på	
det	 areal,	 der	 er	 omfattet	 af	 DGI/SG.	 Det	 forudsættes	
tillige,	at	der	omkring	glasarkaden	og	de	indlagte	balkoner	
er	en	høj	grad	af	fællesudnyttelse	af	lokaler.	

Den	høje	udnyttelse	betyder,	at	der	er	meget	lidt	plads	til	
friarealer	og	dermed	udendørs	idrætsaktiviteter	på	egen	
grund.	Det	foreslås	derfor,	at	stueetagen	mod	vest	kan	
udføres	med	en	høj	grad	af	oplukkelighed,	så	det	ca.	6-
7	m	brede	areal	ud	til	naboskellet	kan	udnyttes	i	direkte	
forlængelse	af	de	indre	rum.	Der	kan	f.eks.	opføres	en	
pergola	til	ophold.	

Det	 foreslås	 derudover,	 at	 der	 om	 muligt	 inddrages	
et	 cirkulært	 udformet	 udendørs	 aktivitetsområde	 på	
naboarealet	 mod	 syd,	 som	 kan	 anvendes	 til	 skating,	
danseestrade	eller	lignende.	Havnepladsen	bør	udnyttes	
med	hovedvægt	på	de	aktiviteter	der	 foregår	 i	DGI/SG	
regi.	F.eks.	kunne	en	høj	klatrevæg	indgå	som	et	vartegn	
for	dette	scenarium.	På	bibliotekssiden	kan	størstedelen	
af	 arealet	 op	 til	 HK-bygningen	 anvendes	 til	 en	 lille	
bibliotekshave.

4	Scenarier	-	Scenarium	1
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�.5	 Scenarium	2

Multianvendelig	stor	sal,	
som	kan	opdeles	i	�	mindre	
sale

ca.	1.500	m2

Videncenter
undervisning	og	forskning

ca.	2.500	m2

Bibliotek	inkl.	museum,	
lokalhistorisk	arkiv	og	
foyerfunktioner

ca.	6.500	m2

4	Scenarier	-	Scenarium	2

Museum, udstilling, studerende,	

viden, forskning, maritimt, 
service, oplevelser,	fordybelse,	
virtuelt	universitet,		fleksibilitet,	musik,	

mødefaciliteter,	indbydende	miljø,	
mangfoldige tilbud,	nytænkende,	

samlingspunkt,	Bøger,	lounge,	
mange funktioner,	brugervenligt,	

information,	film,	aktiviteter,	lån af 
materialer,	billetkøb,	vejledere,	

udlån, turistinformation, trådløst 
internet,	pc-lån,	musik,	kulturbutik,	

selvbetjening,	børnekulturkonsulent, liv,	

synergi,	nye muligheder,	café,	ro,	

dagens	aviser,	forskellige siddemøbler, 
debattorv,	scene,	nyheder,	
speakers corner,	historiefortælling,	

lektiehjælp,	legerum, leg & 
læring,	hygge,	stillezone,	læsesal,	

studiezone,	databaser,	kreativt 
studiemiljø,	videndeling,	multisal, 

foredrag,	dans,	arrangementer,		
spisested,	refleksion,	idéudvikling,	åbent,	

kreativt,	humorisktisk,konference, 

Museum, udstilling, studerende,	

viden, forskning, maritimt, 
service, oplevelser,	fordybelse,	
virtuelt	universitet,		fleksibilitet,	musik,	

mødefaciliteter,	indbydende	miljø,	
mangfoldige tilbud,	nytænkende,	

samlingspunkt,	Bøger,	lounge,	
mange funktioner,	brugervenligt,	

information,	film,	aktiviteter,	lån af 
materialer,	billetkøb,	vejledere,	

udlån, turistinformation, trådløst 
internet,	pc-lån,	musik,	kulturbutik,	

selvbetjening,	børnekulturkonsulent, liv,	

synergi,	nye muligheder,	café,	ro,	

dagens	aviser,	forskellige siddemøbler, 
debattorv,	scene,	nyheder,	
speakers corner,	historiefortælling,	

lektiehjælp,	legerum, leg & 
læring,	hygge,	stillezone,	læsesal,	

studiezone,	databaser,	kreativt 
studiemiljø,	videndeling,	multisal, 

foredrag,	dans,	arrangementer,		
spisested,	refleksion,	idéudvikling,	åbent,	

kreativt,	humorisktisk,konference, 

Total	m2:	10.500	->	Bebyggelsesprocent:	90%

�.5.1	Funktionernes	samspil

Et	 bibliotek	 kombineret	med	museum	 og	 lokalhistorisk	
arkiv	samt	videncenter	og	en	multianvendelig	sal	vil	blive	
et	aktivt	og	attraktivt	hus.	De	enkelte	 funktioner	har	en	
god	synergieffekt	og	vil	kunne	smelte	sammen	og	berige	
hinanden.

Det	vil	være	svært	at	sige,	hvornår	det	ene	slutter	og	det	
næste	 begynder.	 Et	 fælles	 personale	 yder	 publikums-
service	og	svarer	på	forespørgsler.	Museumsinspektører,	
bibliotekarer,	forskere	og	undervisere	danner	”bagvagt”,	
laver	 af	 og	 til	 formidlingsprojekter	 sammen,	 men	
arbejder	i	øvrigt	med	hver	deres	faglige	opgaver.	Fælles	
kompetenceudvikling	 for	 de	 ansatte,	 fælles	 møde	 og	
konferencefaciliteter	samt	fælles	kantine/café	er	oplagte	
muligheder	i	huset.

Forandring,	 udvikling	 og	 fornyelse	 skal	 være	
nøglebegreber	 for	 dette	 unikke	 fællesskab.	 Med	
museum	og	bibliotek	tænkt	sammen,	og	som	en	del	af	
videncentret,	kan	der	skabes	et	helt	nyt	miljø,	hvor	en	lang	
række	aktiviteter	er	integrerede	i	højere	grad,	end	det	før	
er	set	i	Danmark.	Der	kan	skabes	en	fantastisk	platform	
for	kulturhistorisk	formidling,	og	Svendborg	Museum	kan	
i	kraft	af	sine	flotte	samlinger	og	sit	knowhow	medvirke	
til	 at	 skabe	et	unikt	 hus,	 sikre	den	maritime	 forankring	
både	 udstillings-	 og	 forskningsmæssigt,	 give	 borgerne	
perspektiv	på	dagligdagen.	og	levere	spændende	ting	at	
kigge	på.	

Funktionerne	i	huset	skal	smelte	sammen	–	bibliotekets	
materialesamlinger,	 kreative	 kulturaktiviteter	 for	 alle	
aldre,	udstillingsrummene	og	studiemiljøerne.

Aktiviteterne	 kunne	 desuden	 kombineres	 med	 turist-
information,	kulturbutik,	borgerservice	og	andre	aktører	
der	helt	naturligt	vil	være	med	til	at	skabe	synergieffekt.	
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�.5.2	Videncenter

4	Scenarier	-	Scenarium	2

Virtuelt universitet

Tanken	om	et	virtuelt	universitet	opstår	fordi	vi	i	Svendborg	
har	 et	 godt	 studiemiljø	 og	 mange	 unge	 mennesker,	
men	 ikke	 kan	 tilbyde	 dem	 længere	 videregående	
uddannelser.	
Vi	har	imidlertid	muligheden	for	at	gøre	det	attraktivt	at	
tage	 en	 videregående	 uddannelse	 lokalt,	 og	 anspore	
så	mange	 som	muligt	 af	 vores	 unge	 til	 at	 påbegynde	
en	 videregående	 uddannelse.	 Teknologien	 i	 dag	 giver	
mulighed	 for,	 at	 man	 kan	 være	 fjernstuderende	 på	
hvilket	som	helst	universitet	verden	over.	Det	vil	sige,	at	
vi	inden	for	rammerne	af	Viden,	Sundhed	og	Oplevelser	
kan	muliggøre	og	etablere	fjernstudiepladser,	så	det	er	
teknisk	muligt	for	studerende	på	det	virtuelle	universitet,	
at	gøre	følgende	muligt:

	 -	samarbejde	med	studerende	over	hele	verden

	 -	have	vejledere	og	undervisere	fra	hele	verden	

	 -	øve	sig	i	at	have	kollegaer,	der	bor	på	den		
	 anden	side	af	kloden

	 -	træne	samarbejde	med	mennesker	fra	helt		
	 andre	kulturer

	 -	i	fællesskab	at	finde	helt	nye	måder	at	løse		
	 it–problemer	på

Ved	 at	 se	 biblioteket	 som	 en	 vidensfacilitet	 med	
superoptimerede	 forhold	 for	 unge	 studerende	 med	
studieceller,	muligheder	for	nem	IT-opkobling,	og	øvrige	
studierelevante	 faciliteter,	 kan	 vi	 sikre	 at	 unge	 bliver	
i	 Svendborg	 Kommune	 i	 mens	 de	 tager	 en	 længere	
videregående	uddannelse.	Svendborgs	ry	som	studieby	
og	læringsbase	kan	hermed	underbygges.

Forskningsmiljø

Det	maritime	dominerer	indhold,	rammer	og	udsyn	i	det	
nye	byggeri	på	havnen.	Huset	rummer	et	stærkt	maritimt	
videnscenter	med	både	gammelt	og	aktuelt	stof,	og	med	
søfartshistorikere,	 studerende	 fra	 SIMAC,	 tilknyttede	
ph.d.stipendiater	og	folk	fra	Forskerparken	som	brugere.	
Der	skal	være	gode	læringsmiljøer	med	speciallitteratur,	
it-faciliteter,	mulighed	for	at	studere	i	grupper	eller	alene,	
slængesofaer	og	mad,	kaffe	og	motion	i	nærheden.	

Museum og Lokalhistorisk arkiv

Dele	 af	 Svendborg	Museum	og	 Lokalhistorisk	 arkiv	 vil		
oplagt	kunne	indgå	i	et	videncenter	på	havnen.	

Svendborg	Museum	arbejder	med	en	todeling	af	museets	
søfartsaktiviteter,	hvor	den	ene	del	med	museets	basale	
aktiviteter	meget	fint	kunne	 indpasses	 i	et	videncenter.	
Resten	 af	 museet	 med	 maritime	 oplevelser	 kunne	
placeres	på	Frederiksøen,	hvor	der	vil	være	mulighed	for	
kulturhistoriske	sejladser,	bygning	og	vedligeholdelse	af	
historiske	fartøjer,	store	maritime	særudstillinger	osv.

Museet	er	netop	nu	 i	gang	med	at	 forberede	en	fusion	
med	andre	sydfynske	museer,	hvor	der	i	Svendborg	vil	
blive	skabt	et	specialmuseum	for	maritim	viden,	bevaring	
og	 oplevelser.	 I	 Kulturplanen	 2006-16	 nævnes	 blandt	
andet	Svendborgs	rige	kulturarv	og	maritime	særpræg.	

Med	museet	og	Lokalhistorisk	Arkiv	sættes	der	dermed	
fokus	på	det	maritime	 i	skabelsen	af	et	kreativt	studie-	
og	 læringsmiljø,	 –	 f.eks.	 i	 samarbejde	 med	 SIMAC,	
erhvervsskolen	og	Syddansk	Universitet.	
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�.5.�	Multianvendelig	sal

4	Scenarier	-	Scenarium	2

En	stor	kulturhussal	med	siddeplads	til	600-700	personer	
og	 multifunktionelle	 funktioner.	 Det	 cirka	 700	 m2	 stor	
rum	med	balkon	kan	opdeles	 i	 tre	uafhængige,	mindre	
sale.	Biblioteket	har	behov	for	en	sal	på	300	m2	til	bl.a.	
foredrag	og	børneteater.

Tekniske forhold

Salen	har	et	mobilt	scenepodie	(16	m	i	bredden	x	13	m	i	
dybden).	Også	tribunerne	er	mobile.	Scenen	er	udstyret	
med	de	nødvendige	 træk	og	prosceniumsinstallationer.	
Salen	har	en	vis	højde	men	kan	samtidig	 indrettes,	så	
der	skabes	en	 intim	atmosfære.	Akustisk	kan	tilgodese	
både	akustisk	musik	og	tale.	Der	er	installeret	fleksible	og	
håndterlige	publikumsstillinger,	der	kan	skabe	nærhed	til	
de	optrædende,	når	det	er	behovet.

Der	er	tænkt	i	enkle	ophængningsmetoder	til	lyd	og	lys,	
som	kan	betjenes	af	(næsten)	alle	og	på	kort	tid.	Det	er	også	
taget	højde	for	godt	med	el-tilslutningsmuligheder,	intern	
kommunikation	og	vand	med	afløb.	I	salens	lysindfald	er	
der	tænkt	i	både	dagslys	og	mørklægningssituationer.

Der	er	skabt	direkte	adgang	for	større	sceneelementer,	
orkestergear,	 m.v.,	 og	 gulvet	 kan	 bære	 tung	 transport	
af	 scenegear	 m.m.	 Men	 der	 kan	 samtidig	 rulles	 en	
belægning	 på	 så	 gulvet,	 også	 kan	 anvendes	 af	 både	
dansere	 og	 gymnaster.	 I	modsætning	 til	mange	 andre	
kulturhuse,	 har	 man	 husket	 at	 tænke	 i	 lagerplads,	
omklædningsrum	og	teknikrum.

I	siden	der	vender	mod	havnen,	kan	salen	åbnes	mod	
en	 rekreativ	 plads,	 hvilket	 øger	 dens	 anvendelighed	
og	 funktionalitet,	 da	 den	 i	 sommerhalvåret	 bruges	 i	
forbindelse	 med	 havnefester,	 Fødevaremarkedet	 og	
Svendborg	Festdage.

Oplevelser

Salen	 er	 til	 oplevelser	 af	 enhver	 art,	 og	 afspejler	
kommunens	 mangfoldige	 kultur-	 og	 foreningsliv.	 Den	
anvendes	 til	store	 teater-,	opera-	og	balletforestillinger,	
spændende	 performances,	 koncerter,	 dans	 og	
foredrag.	 Kommunens	 kulturinstitutioner	 bruger	 salen	
til	 særudstillinger-	 og	 formidlingsvirksomhed,	 ikke	
mindst	 Svendborg	 Museums	 maritime	 virksomhed,	
nu	hvor	havnen	er	kulturhusets	vindue	 til	 verden.	Men	
også	 udstillinger	 af	 kunst,	 installationer	 og	 skulpturer	 i	
samarbejde	med	SAK	eller	de	mange	gallerier	i	området	
finder	sted.

Byens	 kulturaktører	 og	 græsrødder	 bruger	 salen	 til	 at	
udfolde	nye	tiltag	og	projekter	i:	Antikmarked,	gøglertræf,	
litteraturfestival,	danseworkshops	for	børn	o.s.v.	

På	 grund	 af	 de	 spændende	 omgivelser,	 de	 variable	
sal-størrelser	og	den	gode	akustik	er	rummet	populært	
til	 konferencer	 og	 store	møder.	Der	 er	 etableret	 en	 fin	
cateringsamarbejdsaftale	med	husets	café.
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�.5.4	Hoveddisponering	og	udformning	
af	bygningsanlæg

I	dette	scenarium	er	der	mulighed	for	at	biblioteksfoyer,	
arkade	 og	 forhal	 til	 den	 store	 sal	 kan	 fungere	 som	 et	
sammenhængende	rum	med	store	glasflader	og	dermed	
udsigt	til	havnen.

Den	store	sal	opføres	med	en	højde	svarende	til	�	etager.	
Bygningen	 fremtræder	 derfor	 markant	 i	 forhold	 til	 de	
omgivende	bygninger,	der	er	2	etager,	og	som	rummer	
videncentret.	

Den	store	sal	kan	med	en	 indskudt	balkon	og	 lydtætte	
foldevægge	opdeles	i	�	uafhængige	mindre	sale.	Salen	
kan	udformes	med	store	vinduer	i	tæt	på	jorden,	så	der	
bliver	kontakt	mellem	sal	og	de	omkringliggende	friarealer.	
En	del	af	ydervæggen	kan	evt.	udformes,	så	der	bliver	
mulighed	for	scene	 i	salen	og	tilskuere	udendørs	til	de	
lune	sommeraftener.	

Der	er	mulighed	for	at	udforme	et	udendørs	studieområde	
med	 små	 beskyttede	 haverum	 i	 forbindelse	 med	 det	
virtuelle	universitet.

4	Scenarier	-	Scenarium	2
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�.6	 Scenarium	�

Penthouse-boliger

ca.	1.000	m2

Kommercielle	funktioner

ca.	1.200	m2

Børne-	og	
ungdomskulturhus	-	
“eksperimentarium”

ca.	2.500	m2

Bibliotek	inkl.	foyerfunktioner

ca.	5.700	m2

Byferie

ca.	1.500	m2

4	Scenarier	-	Scenarium	�

I	 dette	 scenarium	 er	 der	 alle	 muligheder	 for	 gensidig	
berigelse.

Byferielejlighedernes	 reception	 kan	 bygges	 sammen	
med	de	øvrige	servicefunktioner	i	det	store	indgangsparti	
og	forhal.	Feriegæsterne	kan	på	et	og	samme	sted	søge	
information	 og	 aktiviteter	 på	 egnen,	 bestille	 en	 særlig	
guide,	købe	en	busbillet,	læse	og	låne	bøger	og	anvende	
de	 mange	 teknologiske	 muligheder.	 Computere	 til	 fri	
afbenyttelse,	studierum,	legerum	til	børnene,	tidsskrifter	
og	aviser	fra	hele	verden.

Børne-	og	ungdomshusets	inspirerende	muligheder	kan	
smelte	sammen	med	bibliotekets	afdelinger	for	børn	og	
unge.	Man	skal	frit	kunne	bevæge	sig	mellem	alle	rum	og	
funktioner.	Fra	det	store	oplevelsesrum	eller	dansesal	kan	
man	fordybe	sig	en	stund	i	biblioteket	og	bearbejde	de	
mange	indtryk,	og	løbe	tilbage	til	aktiviteterne	med	fornyet	
energi.	 Børne-	 og	 ungdomshuset	 kan	 administrativt	
styres	af	biblioteket,	personalet	(pædagoger,	undervisere	
m.fl.)	 kan	 indgå	 et	 arbejdsfællesskab	med	 bibliotekets	
personale	og	inspirere	hinanden	til	nye	aktiviteter.	Fælles	
kontorer,	kantine,	uddannelse.	

Et	 butikstorv	 i	 huset	 med	 mindre	 fødevarebutikker,	
wellnesscenter	mv.	er	oplagte	udviklingsmuligheder	 for	
biblioteket.	 Viden	 og	 læring	 om	mad	 og	 sundhed	 kan	
eksponeres	 i	 bibliotekets	 læringsrum,	 bibliotekets	 info-	
og	 formidlingsstandere	kan	opsættes	 i	butikkerne,	 -	en	
berigelse	 for	 kunder	 og	 brugere.	 Butikkernes	 kreative	
salgsudstillinger	 kan	 inspirere	 biblioteks	 personale.	
Videndeling	om	kundernes	behov	og	markedsføring.

Med	Penthouseboliger	 i	samme	byggeri	har	biblioteket	
oplagte	 brugergrupper,	 som	 kan	 deltage	 i	 udvikling	
af	 husets	 funktioner	 og	 opleve	 et	 aktivt	 medejerskab.	
Beboerne	 vil	 dagligt	 kunne	 nyde	 godt	 af	 bibliotekets	
rigdomme,	 café’erne,	 restauranten	 og	 af	 de	 mange	
aktiviteter	i	hele	huset.	

Synergien	vil	 være	 til	 stede	–	her	er	det	 ikke	muligt	at	
”støve	til”	–	udvikling	og	forandring	i	et	fællesskab	mellem	
borgerne,	kunderne	og	turisterne.

Leg, læring, samvær, familie, 
venner, udflugt,	institutioner, 

mødested, oplevelser, nytænkning, 
udfoldelse, interaktive 

elementer, Weekendophold, 
temaferier, hygge, samvær, 

midt i byen, aktiviteter året rundt, 
Restaurant, café, specialbutikker, 

wellness, hotel,	udsigt, 
fleksibilitet,	mangfoldige 

tilbud,	nytænkende,	Bøger,	lounge,	
mange funktioner,	brugervenligt,	

information,	billetkøb,	vejledere,	

udlån, turistinformation, trådløst 
internet,	pc-lån,	musik,	kulturbutik,	

selvbetjening,		synergi,	nye 
muligheder,	café,	ro,	dagens	

aviser,	forskellige siddemøbler, 
debattorv,	scene,	nyheder,	
speakers corner,	historiefortælling,	

lektiehjælp,	legerum, stillezone,	

læsesal,	studiezone,	databaser,	kreativt 
studiemiljø,	videndeling,	multisal, 	 

Leg, læring, samvær, familie, 
venner, udflugt,	institutioner, 

mødested, oplevelser, nytænkning, 
udfoldelse, interaktive 

elementer, Weekendophold, 
temaferier, hygge, samvær, 

midt i byen, aktiviteter året rundt, 
Restaurant, café, specialbutikker, 

wellness, hotel,	udsigt, 
fleksibilitet,	mangfoldige 

tilbud,	nytænkende,	Bøger,	lounge,	
mange funktioner,	brugervenligt,	

information,	billetkøb,	vejledere,	

udlån, turistinformation, trådløst 
internet,	pc-lån,	musik,	kulturbutik,	

selvbetjening,		synergi,	nye 
muligheder,	café,	ro,	dagens	

aviser,	forskellige siddemøbler, 
debattorv,	scene,	nyheder,	
speakers corner,	historiefortælling,	

lektiehjælp,	legerum, stillezone,	

læsesal,	studiezone,	databaser,	kreativt 
studiemiljø,	videndeling,	multisal, 	 

Total	m2:	10.700	->	Bebyggelsesprocent:	95%

�.6.1	Funktionernes	samspil
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�.6.2	Børne-	og	ungdomskulturhus

Formål

Flest	mulige	aktiviteter	skal	understøtte	planstrategiens	
hovedtemaer:	 det	 kreative,	 det	 sunde	 og	 det	 maritime	
liv.

Målgrupper

Primær:	 Børn,	 Unge,	 Institutioner	 (daginstitutioner	 og	
skole)	
Sekundær:	Forældre	Bedsteforældre

Funktioner

Læring
Oplevelse
Samvær
Leg
Udfoldelse	Interaktivitet
Udflugtssted	Mødested	

Maritimt oplevelsesrum	

Centralt	 i	børne-	og	ungdomskulturhuset	skal	der	være	
et	 oplevelsesrum,	 der	 bruger	 den	maritime	 verden	 og	
maritime	 fortællinger,	 sørøverhistorier	 som	 materiale	 i	
dets	interaktive	aktiviteter.	Der	kan	tænkes	i	at	inddrage	
geografiske	 og	 marinbiologiske	 oplevelser,	 hvor	 f.eks.	
klima,	 pladetektonik,	 havstrømme	 er	 nogle	 af	 de	
elementer,	 der	 bruges	 til	 at	 skabe	 forundring.	 Dette	
også	 for	 at	 appellere	 til	 skoler	 og	 det	 øgede	 fokus	 på	
klima,	global	opvarmning	og	geografifagets	større	vægt	
i	folkeskolen.	

Der	skal	sørges	for	sammenhæng	til	Naturamas	biologiske	
vinkel	og	viden,	og	det	skal	sikres,	at	oplevelsesrummet	
ikke	konkurrerer	hermed,	men	kan	indgå	i	en	dialektik	og	
et	samarbejde.	

Maritimt	Center	i	Svendborg	og	Svendborg	Museum,	bør	
medinddrages	i	denne	idéudvikling.	

Edutainment:	læring	gennem	leg	skal	være	det	centrale	
her,	og	der	kan	være	aktiviteter	 i	at	opleve	og	 fortælle	
pirathistorier;	i	at	navigere	en	skonnert;	i	at	finde	skatten	
på	havets	bund;	i	at	forudsige	vejret,	i	at	tegne	et	søkort,	
i	at	bygge	en	kajak,	 i	at	undgå	den	glubske	haj.	Dette	
kan	kobles	med	formidling	af	den	 lokale	søfartshistorie	
-	opdateret	til	i	dag.	

Aktiviteterne	 skal	 stimulere	 alle	 sanser	 og	 tilgodese	
børns	forskellige	konpetencer.	

Man	 bør	 overveje	 at	 denne	 formidling	 skal	 være	
differentierbar	 -	 og	 gerne	 lave	 2-3	 niveauer	 for	 hver	
aktivitet,	så	man	henvender	sig	til	den	brede	målgruppe	
af	børn	og	unge	fra	0-18	år.	

I	denne	sammenhæng	bør	rummet	og	aktiviteterne	både	
være	af	lowtech	og	hightech	karakter	-	både	analoge	og	
digitale.	Der	skal	indtænkes	en	progression,	så	man	som	
barn	og	ung	kan	komme	igen	og	påny	få	en	oplevelse	og	
blive	udfordret.	

De	 oplevelser,	 som	 oplevelsesrummet	 giver,	 kan,	 hvis	
det	 ønskes	 af	 brugerne,	 bruges	 videre	 i	 børne-	 og	

ungdomskulturhusets	forskellige	værksteder,	så	børnene	
kan	bearbejde	de	forskellige	indtryk	-	ved	f.eks.	at	lave	
en	martim	tegnefilm;	indtale	en	sørøverhistorie;	skrive	og	
indspille	en	sømandsvise	m.v.		

Man	skal	kunne	bevæge	sig	direkte	ind	i	biblioteket	for	
børn	og	unge	og	her	blive	meget	klogere	–	ved	at	fordybe	
sig	i	bøger,	blade,	spil	eller	søge	råd	og	vejledning.

Om	 sommeren	 kan	 man	 eventuelt	 samarbejde	 med	
Maritimt	Center	m.fl.	om	at	tilbyde	børn,	børnefamilier	og	
turister	sejlture	og	oplevelser	på	det	virkelige	hav	-	i	tillæg	
til	 et	 besøg	 i	 oplevelesrummet	 -	 og	 for	 at	 understrege	
den	lokale	maritime	historie	og	tradition.		

Andre faciliteter

Ud	 over	 oplevelsesrummet	 placeret	 centralt	 skal	 der	
i	 børne-	 og	 ungdomskulturhuset	 være	 forskellige	
værkstedsrum,	hvor	børn	og	unge	og	deres	voksne	kan	
komme	og	være	sammen	om	forskellige	aktiviteter.	Disse	
aktiviteter	 skal	 kunne	 fungere	 selvstændigt	 men	 kan	
også	tænkes	ind	i	et	forløb,	hvor	afsættet	for	aktiviteterne	
er	de	oplevelser,	som	oplevelsesrummet	afstedkommer.		
Når	man	taler	børne-	og	ungdomskultur,	er	det	vigtigt	at	
tilgodese	de	forskellige	kulturområder:

•	 	 Teater
•	 	 Dans	og	bevægelse
•	 	 Billedkunst
•	 	 Film
•	 	 Musik
•	 	 Litteratur	/	sprog	/	fortælling		 	
	 	 (børnebiblioteket)
•	 	 Arkitektur	og	design
•	 	 Leg

Dans og teater -	Dansesal:	 rum	med	trægulv,	der	kan	
mørkelægges	og	lyssættes.	Salen	skal	ligeledes	kunne	
bruges	til	teater/drama-aktiviteter.		

4	Scenarier	-	Scenarium	�

Nordsøen	 Oceanarium	 har	 etableret	 oplevelses-	 og	 legerum	 med	
udgangspunkt	 i	 den	 maritime	 verden,	 her	 kunne	 man	 blandt	 andet	
finde	inspiration	til	aktiviteter	og	udformining.	
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Billedkunst -	Billedkunstværksted:	maleri,	keramik,	træ	
-	med	plads	til	flere	grupper,	der	arbejder	samtidigt	med	
forskellige	materialer.	

Film -	Tegnefilmsstudie:		Klipperum	med	computere	til	at	
klippe	film	sammen,	til	at	lægge	lyd	på	tegnefilm	mv.	

Musik	-	Lydstudie:	lydisoleret	rum,	hvor	man	kan	indspille	
musik,	fortællinger,	sange	m.v.

Litteratur	-	Fortælleværksted:	rum	med	plads	til	rim	og	
remser,	hygge	og	fordybelse.

Arkitektur og design -	 Selve	 Børne-	 og	 ungdoms-
kulturhuset	 skal	 signalere	 kreativitet,	 udfordre	 og	
forundre.	

Leg	-	Legerum:	f.eks.	i	to	etager	med	en	skibsmast	som	
gennemgående	‘pæl’	-	jf.	Nicolai	for	børn	/	Kolding,	hvor	
der	er	legerum	med	kig	op	og	ned.	

Forestillingsrum -	Biograf,	teater-	og	koncertrum	med	
plads	til	min.	150	børn	og	20	voksne,	hvor	der	kan	vises	
kvalitetsfilm	 for	 børn	 og	 unge;	 opføres	 teater	 og	 gives	
koncerter.	 Rummet	 kan	 også	 bruges	 til	 forelæsninger	
og	seminarer	for	børn	og	voksne.	Udendørs	kunne	det	
være	flot	at	 lave	en	plads,	 	evt.	en	amfiscene,	der	evt.	
også	kan	bruges	af	skatere.	

3.6.3	Kommercielle	funktioner

Kommercielle	 funktioner	 forstås	 her	 bredt	 som	
byfunktioner	 som	 i	 princippet	 kan	 bidrage	 til	 projektet	
uden	 offentlig	 finansiering.	De	 kommercielle	 funktioner	
kan	f.eks.	være	detailhandel	og	liberale	erhverv.	På	grund	
af	 områdets	 centrale	 placering	 bør	 de	 kommercielle	
funktioner	 imidlertid	 udvælges	 omhyggeligt	 med	 vægt	
på	at	de	i	størst	muligt	omfang	opretholder	den	offentlige	
adgang	til	området	og	samtidig	så	vidt	muligt	bidrager	til	
at	udvikle	scenariet.	

Med	viden,	oplevelse	og	sundhed	som	centrale	temaer	
i	 området	 kunne	 man	 forestille	 sig	 livsstilsbutikker,	
wellness	centre,	økologiske	varer,	pleje	af	krop	og	sjæl	
m.v.	samt	restauranter,	caféer,	kaffebarer,	isboder	m.v.	til	
at	servicere	områdets	brugere.	

Udstillingsrum -	 Der	 skal	 i	 hele	 børne-	 og	 ungdoms-
kulturhuset	 tænkes	 i	 at	 bruge	 vægplads	 og	 rum	 til	
udstilling	 af	 børns	 og	 unges	 egen	 kunst.	 Udendørs	 er	
det	oplagt	at	give	plads	til,	at	de	unge	kan	male	grafitti,	
ved	at	dedikere	særlige	vægge	/	mure	hertil.		

Det kulinariske / Forplejning	-	Med	afsæt	i	Citta	Slow-
tanken	 kunne	man	 lave	 et	 børnekøkken	 og	 børnecafé	
med	sunde	madvarer.	Køkkenet	kunne	evt.	bruges	som	
væksted	og	børnekokkeskole	om	sommeren.		

Café -	I	tilknytning	til	køkkenet	skal	der	være	en	børne-	
/	 ungecafé	 med	 sunde	 enkle	 madvarer.	 Caféen	 skal	
placeres	centralt	og	fungere	som	mødested,	gerne	med	
udgang	til	det	fri,	og	udecafé	om	sommeren.	

Ovenstående	ideer	og	ønsker	til	rum	og	funktioner	kan	
i	 nogle	 tilfælde	 kombineres	 og	 deles	 med	 bibliotekets	
funktioner,	således	at	de	 to	huse	 i	højere	grad	smelter	
sammen.

Udendørs faciliteter -	Ungdomskulturen	er	kendetegnet	
ved	 bl.a.	 skaterliv,	 hip	 hop	 og	 grafitti.	 Der	 skal	 foran	
kulturhuset	være	en	skaterbane,	evt.	en	klatrevæg	(og	på	
den	anden	side	evt.	grafittimur).	Børns	bevægelse	og	leg	
skal	også	tilgodeses,	gerne	ved	‘maritime’	legeaktivteter	
og	evt.	et	bassin,	hvor	børn	kan	søsætte	og	sejle	med	
små	både.		Der	kan	evt.	være	placeret	en	rigtig	skonnert	
ved	 havnekajen,	 som	 børn,	 unge	 og	 familier	 kan	 gå	
ombord	i	og	sejle	med	om	sommeren.

Nicolai	for	børn	/	Kolding	-	Spændende	og	anderledes	kig	mellem	de	
forskellige	funktioner.	Her	kuglerummet	som	en	svævende	boks	over	
hobbyrummet.
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3.6.5	Penthouse	boliger

Rammelokalplanen	 og	 dispositionsplanen	 for	 området	
ved	 Jessens	 Mole	 giver	 mulighed	 for	 etablering	 af	
boliger.	 I	dispositionsplanen	er	der	vist	 forslag	med	op	
til	 40%	 boliger.	 I	 projekt	 Viden,	 oplevelse	 og	 sundhed	
vil	 langt	den	største	del	af	byggemuligheden	 i	området	
blive	beslaglagt	af	offentlige	eller	offentligt	 tilgængelige	
funktioner.	Områdets	centrale	placering	mellem	bymidte	
og	 havn	 taler	 for	 at	 området	 ikke	 udsættes	 for	 den	
privatisering	også	af	de	offentlige	rum,	som	placering	af	
boliger	meget	let	fører	til.	

Det	 anerkendes	 samtidigt,	 at	 områderne	 ved	 havnen	
er	 særdeles	 attraktive	 også	 for	 boliger	 samt	 at	 en	 vis	
boligandel	 kan	 medvirke	 til	 at	 give	 liv	 på	 alle	 tider	 af	
døgnet.	I	dette	scenarioe	foreslås	der	derfor	en	andel	af	
penthouseboliger.	Herved	belyses	det	dels	hvorledes	der	
kan	 indpasses	 særdeles	 attraktive	 boliger	 uden	 at	 der	
sker	en	privatisering	af	de	offentlige	 rum,	dels	belyses	
det	økonomiske	tilskud	muligheden	for	at	etablere	boliger	
vil	kunne	bidrage	med	til	projektet.

4	Scenarier	-	Scenarium	�

3.6.4	Byferie

Det	sydfynske	område	og	Svendborg	by	 rummer	både	
naturmæssige	og	kulturelle	kvaliteter	som	efterspørges	
af	turister	fra	både	ind-	og	udland.	Der	er	således	et	stort	
potentiale	for	yderligere	turisme,	som	ikke	nødvendigvis	
alene	 er	 knyttet	 til	 højsæsonen.	 Især	 Svendborg	 by	
kan	med	et	attraktivt	bymiljø	og	mange	kulturelle	tilbud	
tilbyde	oplevelser	udenfor	højsæsonen.	Samtidig	er	der	
ikke	 altid	 tilstrækkelig	 overnatningskapacitet	 i	 byen	 i	
forbindelse	med	 større	 arrangementer,	 konferencer	 og	
lignende.

Havneområdet	 med	 dets	 særlige	 charme,	 nærheden	
til	 naturen	 og	 byen	 på	 én	 og	 samme	 tid	 vil	 være	 en	
oplagt	placeringsmulighed	for	byferieboliger.	Denne	type	
overnatning	 henvender	 sig	 til	 en	 bredere	 kundekreds	
end	et	egentligt	hotel,	men	vil	især	udenfor	højsæsonen	
kunne	benyttes	f.eks.	i	forbindelse	med	konferencer	og	
lignende.	Byferiekonceptet	er	taget	i	anvendelse	i	andre	
byer	med	en	attraktiv	bymidte	med	en	skarp	kulturel	profil,	
f.eks.	 Kolding	 og	 Ribe.	 I	 Svendborg	 vil	 byferieboliger	
ved	havnen	kunne	udnytte	den	særlige	maritime	profil,	
samtidig	med	at	der	kan	knyttes	interessante	forbindelser	
til	 de	 kultur-	 og	 idrætsfunktioner	 som	 er	 en	 del	 af	
projektet.	I	forhold	til	et	hotel	vurderes	byferielejligheder	
på	grund	af	målgruppen	at	bidrage	til	en	større	grad	af	
liv	i	området.

Kolding	byferie
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�.6.6	Snit A

A

B

B

Snit	AA

Snit	BB
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�.6.7.	Hoveddisponering	og	udformning	
af	bygningsanlæg

Dette	 scenarium	 indeholder	 mange	 forskelligartede	
funktioner	og	er	meget	komplekst,	hvilket	også	afspejler	
sig	i	udformningen.

Butikker	 og	 evt.	 markedshal	 indpasses	 i	 en	 del	
af	 stueetagen.	 Børne	 og	 ungdomskul-turhus	 /	
eksperimentarium	 indpasses	 i	 resten	 af	 stueetagen	
og	 på	 1.	 sal.	 Disse	 funktioner	 udføres,	 så	 der	 er	 stor	
sammenhæng	med	biblioteket	og	med	friarealerne,	der	
udformes	med	mulighed	for	udendørs	eksperimenteren.

Byferie	 indpasses	på	3.	sal	og	penthouseboliger	på	4.	
sal.	 Bebyggelsen	 udformes,	 så	 der	 bliver	 udsigt	 over	
havnen	 både	 fra	 de	 enkelte	 boliger	 men	 også	 fra	 de	
fælles	tagterrasser,	der	med	frodig	beplantning	kan	blive	
helt	specielt	for	dette	scenarium.

4	Scenarier	-	Scenarium	�
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�.7	 Scenarium	4

Citta	slow

2.500	m2

Sundheds	“inforama”

2.500	m2

Bibliotek

5.700	m2

4	Scenarier	-	Scenarium	4

Bibliotek	–	Sundhed	–	Citta	Slow

Med	Citta	 Slow	 filosofien	 som	 baggrund,	 vil	 dette	 nye	
MEKKA	skrive	historie.	Tankerne	om	at	frigøre	erfaringer,	
værdier,	kunst	og	viden	fra	hele	egnen,	fra	lokalområderne	
–	og	udfolde	dem	i	udviklingen	af	et	nyt	hus	på	havnen	
–	vil	skabe	et	projekt	med	indbygget	livskvalitet.	

Sundhed,	 viden	 og	 oplevelser	 i	 alle	 aspekter.	 De	
teknologiske	 muligheder	 for	 vidensbaser	 i	 biblioteket	
sammen	 med	 bøgernes	 fortids	 og	 fremtidshistorie	 vil	
kunne	kvalificere	projektet.	At	udfolde	viden	om	madkultur	
og	sundhed	for	sjæl	og	krop.	At	bruge	musik	og	film	som	
formidlingsformer	i	sundhedsinforamaet.	Udstillinger	og	
digtlæsning	i	markedshallen.	

Biblioteket	og	de	 lokale	 foreninger	kan	skabe	arrange-
menter	 og	 events	 om	 sundhed,	 velvære	 og	 fødevarer	
ude	og	inde.	

Der	 kan	 arrangeres	 undervisning	 i	 det	 kulinariske	
læringsrum	for	alle	aldre,	og	det	veltrimmede	personale	
er	på	 forkant	med	de	nyeste	fitnessformer.	De	ansatte	
indgår	som	vejledere	i	sundhedstest	for	den	enkelte.	

Fælles	 uddannelse	 af	 personalet,	 fælles	 øko-kantine,	
videndeling	blandt	 brugerne	og	de	ansatte	 er	 nogle	 af	
mulighederne.	 Som	 i	 de	 øvrige	 scenarier	 kan	 husets	
lokaler	 deles	 og	 anvendes	 af	 alle	 aktørerne.	 Her	 kan	
skabes	 et	 slowflow	 af	 fælles	 viden	 og	 energi,	 som	
kan	 omsættes	 til	 en	 visionær	 udvikling	 af	 Svendborg	
Kommune	 med	 re-spekt	 for	 egnens	 og	 indbyggernes	
særlige	kompetencer.

�.7.1	Funktionernes	samspil

Kost, wellness, information, 
helbred, forebyggelse, motion, 

massage, sjov, Kvalitet, lokalt, 
afslapning, ro, lokalforankret, 

folkekøkken, markedshal, 
teambuilding, madværksted, 

krydderurtehave, frugttræer, 
fleksibilitet,	mangfoldige 

tilbud,	nytænkende,	Bøger,	lounge,	
mange funktioner,	brugervenligt,	

information,	billetkøb,	vejledere,	

udlån, turistinformation, trådløst 
internet,	pc-lån,	musik,	kulturbutik,	

selvbetjening,		synergi,	nye 
muligheder,	café,	ro,	dagens	

aviser,	forskellige siddemøbler, 
debattorv,	scene,	nyheder,	
speakers corner,	historiefortælling,	

lektiehjælp,	legerum, stillezone,	

læsesal,	studiezone,	databaser,	kreativt 
studiemiljø,	videndeling,	multisal, 	 

Kost, wellness, information, 
helbred, forebyggelse, motion, 

massage, sjov, Kvalitet, lokalt, 
afslapning, ro, lokalforankret, 

folkekøkken, markedshal, 
teambuilding, madværksted, 

krydderurtehave, frugttræer, 
fleksibilitet,	mangfoldige 

tilbud,	nytænkende,	Bøger,	lounge,	
mange funktioner,	brugervenligt,	

information,	billetkøb,	vejledere,	

udlån, turistinformation, trådløst 
internet,	pc-lån,	musik,	kulturbutik,	

selvbetjening,		synergi,	nye 
muligheder,	café,	ro,	dagens	

aviser,	forskellige siddemøbler, 
debattorv,	scene,	nyheder,	
speakers corner,	historiefortælling,	

lektiehjælp,	legerum, stillezone,	

læsesal,	studiezone,	databaser,	kreativt 
studiemiljø,	videndeling,	multisal, 	 

Total	m2:	10.700	->	Bebyggelsesprocent:	95%
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�.7.2	Sundheds	“inforama”

Svendborg	 Kommune	 har	 mange	 konventionelle	 og	
traditionelle	 idrætsfaciliteter	decentralt	 fordelt	over	hele	
kommunen.	 Disse	 spiller	 en	 vigtig	 rolle	 som	 en	 del	 af	
folkesundheden	i	og	med	at	megen	af	vores	organiserede	
bredde-	 og	 eliteidræt	 udspiller	 sig	 i	 og	 omkring	 disse	
faciliteter.	Med	et	nyt	hus	på	havnen	kan	vi	koble	kost,	
fysisk	 aktivitet,	 viden,	 videnskab	 og	 ansvar	 for	 egen	
sundhed	alt	sammen	til	gavn	for	borgeren	i	Svendborg	
Kommune.	Desuden	vil	det	være	oplagt	at	koble	sundhed,	
turisme	og	øhavet	i	en	palet	af	aktivitetsbaseret	turisme.	

Krop og sjæl

Når	 vi	 tænker	 fysisk	 aktivitet	 og	 sundhed	 tænker	 vi	
ofte	 i	 puls	 og	 fedtforbrænding	 og	 glemmer	 totalt	 den	
dimension	 af	 sport	 og	 idræt,	 der	 er	 komplementær	 og	
vigtig	for	kroppen.	Yoga	og	afspænding	er	to	eksempler	
på	 aktiviteter,	 der	 sundhedsmæssigt	 kunne	 kvalificere	
faciliteterne	 i	 huset.	 Private	 og	 kommercielle	 aktører	
tænkes	således,	at	kunne	være	aktører	i	bygningerne.

Wellness

Denne	 del	 kunne	 tænkes	 indtægtsbaseret	 og	 virk-
somhedsorienteret	med	decideret	fokus	på	wellness.	Vi	
tænker	wellness	som	modsætning	til	illness,	således	at	
borgere	bliver	bevidste	om	egen	sundhedsprofil.	Fysisk	
skabes	der	 sundhedsrum,	hvor	borgerne	kan	 teste	sig	
selv	og	få	lavet	en	sundhedsprofil.	Dette	kan	kombineres	
med	 at	 der	 indrettes	 et	 sundhedstorv,	 hvor	 borgere,	
firmaer	og	turister	kunne	shoppe	alt	fra	sundhedsprofiltest,	
tandlægebesøg,	fysioterapeut,	kiropraktorbesøg	og	sidst	
men	ikke	mindst	wellness	tilbud.

Motion, bevægelse og helse

Husets	 beliggenhed	 har	 en	 unik	mulighed	 for	 at	 koble	
stedet	 med	 udendørs	 aktiviteter,	 bevægelse,	 natur-
oplevelser	og	motion.	For	både	kommunens	borgere	og	

turister	kunne	dette	være	et	naturligt	udgangspunkt	for	at	
starte	en	tur	på	Øhavsstien,	motions-,	gå-,	og	løberuter.	
Desuden	kan	det	udendørs	rum	omkring	pladsen	være	
fasciliterende	 for	 uorganiserede	 aktiviteter	 så	 som	
skating,	 parcour,	 coated	 skøjtebane,	 dykning	 etc.	 og	
vandet	til	organiseret	såvel	som	uorganiseret	vandsport.

På	udendørsarealerne	kan	der	ligeledes	oprettes	intime	
træningsfaciliteter	 som	 kan	 anvendes	 af	 borgere	 i	 alle	
aldre.	Således	vil	havnen	kunne	være	en	ramme,	hvor	
man	ud	fra	fri	fantasi	eller	via	sundhedsprofiler,	kan	tage	
ansvar	for	egen	sundhed.

Ressource	 personer	 med	 viden	 om	 ernæring	 kost,	
træning	 m.v.	 kan	 også	 ”bo”	 i	 Sundheds	 ”inforamaet”	
således,	at	det	”hele	menneske”	kan	finde	tilbud	i	huset.

4	Scenarier	-	Scenarium	4
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3.7.3	Citta	slow

Svendborg	er	som	den	første	danske	by	blevet	en	del	af	
det	internationale	Cittaslow	netværk.	Cittaslow	filosofien	
udspringer	 oprindelig	 af	 Slowfood	 bevægelsen,	 som	
sætter	 værdi	 på	 begrebet	 langsomhed	 i	 forhold	 til	 det	
moderne	samfunds	forhastede,	ensartede	og	kvalitativt	
ringe	madkultur.	

Svendborg	 skal	 først	 nu	 til	 for	 alvor	 at	 udvikle,	 hvad	
Cittaslow	 begrebet	 indebærer	 på	 dansk,	 men	 med	
projektet	 Viden,	 oplevelse	 og	 sundhed	 kan	 der	 opstå	
en	 mulighed	 for	 at	 udvikle	 begrebet	 i	 en	 konkret	
sammenhæng,	med	fokus	på	madkultur	og	sundhed.

I	dette	scenarie	indtænkes	et	slowfoodcenter,	som	kan	og	
bør	tænkes	ind	i	en	helhed	med	et	sundhedsinforama.	I	
slowfoodcentret	skal	man	ikke	alene	kunne	købe	de	bedste	
råvarer,	man	skal	også	kunne	få	al	den	nødvendige	viden	
om	hvordan	det	gode	måltid	tilberedes.	Slowfoodcentret	
udvikles	naturligt	i	samarbejde	med	Kulinarisk	Sydfyn	og	
bygger	på	de	lokale	traditioner	og	det	lokale	netværk	af	
kokke	og	af	producenter	af	kvalitetsvarer	 indenfor	kød,	
grøntsager,	muslinger,	snaps,	vin,	øl	m.m.	

Slowfoodcentret	er	den	permanente	base	for	aktiviteter	
ud	af	huset,	herunder	også	det	årlige	fødevaremarked.	

Slowfoodcentret kan f.eks. indeholde: 

-	 En	 markedshal	 der	 kan	 rumme	 et	 tilbagevendende			
farmers	market

-	En	række	permanente,	mindre	dagligvarebutikker	og	et	
økologisk	supermarked

-	En	kvalitetsrestaurant	og	en	ditto	café

-	Et	folkekøkken	som	samtidig	er	stedet	hvor	børn	og	unge	
undervises	i	gode	råvarer	og	god	mad.	Folkekøkkenet	kan	
også	danne		 ramme	om	kurser	og	teambuilding	med	
fokus	på	mad	og	måske	være	omdrejnings	punkt	for	en	
fokehøjskole	med	slowfood	eller	bredere	cittaslow	som	
tema.

-	I	tilknytning	til	folkekøkkenet	er	der	en	kydderurtehave,	
et	orangeri	og	udendørs	grill-	og	spisepladser.	

4	Scenarier	-	Scenarium	4
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�.7.4	Hoveddisponering	og	udformning	
af	bygningsanlæg

I	 dette	 scenarium	 er	 hele	 den	 vestlige	 del	 af	 området	
udlagt	 til	 sundhedsmæssige	 funktioner,	 blandt	 andet	
markedshal,	 folkekøkken	 m.v.	 Dette	 afspejles	 i	
udformningen	 af	 bygningsanlægget,	 der	 er	 grupperet	
omkring	 en	 stor	 glasoverdækket	 markedshal,	 der	 er	
knyttet	direkte	til	arkaden.

Markedshallen	peger	over	mod	Crazy	Daizy	bygningen,	
der	 på	 længere	 sigt	 kan	 indgå	 i	 et	 funktionsmæssigt	
sammenspil.	Facaden	mod	vest	og	 tagene	kan	åbnes,	
når	vejret	tillader	det.	De	relativt	begrænsede	friarealer	
mod	 vest	 og	mod	 den	 eksisterende	 bebyggelse	 ud	 til	
havnen	kan	f.eks.	udnyttes	til	duftende	krydderurtehaver	
og	sydfynske	eksempler	på	frugttræer.

4	Scenarier	-	Scenarium	4
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4	Scenarier	

�.8	Adgangsforhold

Biler

I	alle	scenarier	etableres	der	helt	eller	delvist	under	de	nye	
bebyggelser	samt	evt.	under	trafikterminalen	en	samlet	
parkeringskælder	 til	 dækning	 af	 parkeringsbehovet	 i	
forbindelse	med	de	funktioner,	som	indgår	i	byggeriet.

Til	 og	 frakørsel	 sker	 via	 et	 rampeanlæg,	 som	 tilsluttes	
den	 nye	 forbindelsesvej	 mellem	 Jessens	 Mole	 og	
Toldbodvej.	Dette	sker	i	forbindelse	med	etablering	af	et	
dobbeltkryds,	 hvor	 både	 adgangsvejen	 til	 henholdsvis	
projektområdet	og	det	overfor	 liggende	område	6	samt	
adgangsvejen	 til	 busterminalen	 indgår	 i	 en	 samlet	
regulering	 sammen	 med	 krydset	 Toldbodvej/Jessens	
Mole	(forbindelsesvejen).

På	Jessens	Mole	etableres	endvidere	et	midterområde	
for	 venstresvingende	 trafik	 til	 de	 to	 adgangsveje.	
Det	 forudsættes	 i	 den	 forbindelse,	 at	 indkørsel	 til	
busterminalen	kun	sker	ved	højresving	fra	vest.	Samtidig	
markeres	 krydsområdet	 af	 en	 midterhelle	 i	 krydsets	
østlige	 gren.	 Midterhellen	 giver	 samtidig	 mulighed	 for	
placering	af	signalstandere,	så	krydset	markeres	tydeligt	
for	 trafikanter	 fra	 Jessens	Mole,	 der	 som	 følge	 af	 det	
skarpe	sving	først	sent	erkender	krydset.	

Signalreguleringsmæssigt	er	der	tale	om	et	dobbeltkryds,	
der	reguleres	således,	at	der	sikres	en	udtømning	mellem	
de	to	stoplinier	for	den	ligeudkørende	trafik	på	Jessens	
Mole	mod	vest.

Udover	trafik	til	og	fra	parkeringskælderen	vil	der	på	terræn	
være	 behov	 for	 varelevering	 og	 anden	 servicetrafik,	
herunder	 renovation.	 I	 forbindelse	 med	 de	 konkrete	
bebyggelsesplaner	bør	der	derfor	reserveres	arealer	 til	
disse	formål.	Adgang	til	varelevering	og	servicetrafik	kan	
enten	ske	via	område	1	som	anført	i	lokalplanen	eller	via	
Jessens	Mole	(dog	helst	ikke	sammenfaldende	med	den	
centrale	pladsdannelse).

3.9	Funktionel/fysisk	sammenhæng	
med	trafikterminalen

3.10	Grænseflader	til	omkringliggende	
og	kommende	byggerier	og	anlæg

Projektet	beskrevet	i	denne	rapport	har	en	væsentlig	både	
funktionel	 og	 fysisk	 sammenhæng	 med	 den	 planlagte	
nye	trafikterminal	umiddelbart	vest	for	byggeriet.	Denne	
sammenhæng	 blev	 allerede	 beskrevet	 i	 den	 vedtagne	
helhedsplan	 og	 dispositionsforslag	 for	 en	 ny	 kollektiv	
trafikterminal	i	Svendborg.	

De	vigtigste	sammenhænge	omfatter	følgende:

-	 Publikums-	 og	 personalefaciliteter	 i	 forbindelse	 med	
trafikterminalen	 skal	 integreres	 i	 byggeriet	 øst	 for	
terminalen,	 evt.	 ved	at	 udstrække	byggeriet	 til	 også	at	
omfatte	en	del	af	det	centrale	terminalområde

-	 Terminalens	 parkeringsbehov	 (personale-	 og	
langtidsparkering)	skal	søges	dækket	ved	etablering	af	
en	samlet,	fælles	parkeringskælder,	dels	under	den	nye	
bebyggelse,	dels	helt	eller	delvist	under	terminalen

-	Der	skal	etableres	en	ny	tværgående	stiforbindelse	fra	
Møllergade	til	Jessens	Mole.	Stien	skal	udover	at	sikre	
de	 øst-vestgående	 fodgængerstrømme	 også	 udgøre	
bindeleddet	 for	 de	 nord-sydgående	 passagerstrømme	
mellem	togperroner	og	busterminal.		

Endvidere	 er	 der	 den	 tidsmæssige	 binding,	 at	 arealet,	
som	 omfatter	 den	 nuværende	 rutebilstation,	 først	 vil	
kunne	bebygges,	når	den	nye	busterminal	er	etableret,	
idet	 rutebilstationen	 skal	 kunne	 anvendes	 indtil	 det	
tidspunkt,	hvor	en	ny	terminal	kan	tages	i	brug.

Som	nævnt	indledningsvis	udgør	lokalplanens	delområde	
1	 en	 mulig	 option	 I	 forbin-delse	 med	 projektet.	Alle	 4	
scenarier	er	søgt	udformet,	så	de	er	”bæredygtige”	uden	
optionen;	men	en	udvidelse	af	det	samlede	projektområde	
med	delområde	1	vil	øge	både	rummelighed	og	fleksibilitet	
i	udformningen	af	byggeriet,	herunder	især	udnyt-telsen	
af	 de	 udendørs	 arealer.	 Sidstnævnte	 forhold	 vil	 også	
kunne	forbedres	ved	hel	eller	delvis	erhvervelse	af	den	
østlige	(ubebyggede)	del	af	område	1.			.

Cyklister og gående

For	cyklister	og	gående	vil	der	være	adgang	til	den	nye	
bebyggelse	fra	

-	 Vest	 via	 Toldbodvej,	 som	 forventes	 ombygget	 med	
cykelstier	i	begge	sider	af	vejen,	og	den	nye	stiforbindelse	
fra	 Møllergade,	 som	 krydser	 Toldbodvej	 i	 et	 signal-
reguleret	kryds

-	Øst	via	Jessens	Mole,	som	forventes	ombygget	til	en	
fredeliggjort	 ”havnepromenade”.	 Krydsningen	 mellem	
den	 nye	 stiforbindelse	 og	 Jessens	 Mole	 foreslås	 ud-
formet	som	en	hævet	flade,	hvor	stitrafikken	har	vigepligt	
over	for	biltrafikken,	idet	sidstnævntes	hastighed	sænkes	
til	30	km/t	ved	passage	af	den	hævede	flade.

Cykelparkering	 (både	 overdækket	 og	 åben)	 vil	 dels	
blive	 placeret	 i	 forbindelse	med	 trafikterminalen,	 dels	 i	
forbindelse	med	indgangspartiet	mod	Jessens	Mole.

Kollektivt rejsende

For	 de	 kollektivt	 rejsende	 vil	 adgangsforholdene	 være	
optimale,	 idet	 der	 være	 direkte	 adgang	 til	 byggeriet	
fra	 såvel	 togperroner	 som	 busterminal.	 Som	 tidligere	
beskrevet	 forventes	 trafikterminalens	 publikumsfunk-
tioner	integreret	i	byggeriet.	
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4.1	 Plangrundlag

4	 Projektgrundlag

4.3	 Bebyggelses-	og	arealforhold

Lokalplan 349

Området	er	omfattet	af	lokalplan	349,	som	byrådet	vedtog	i	
marts	2005.	Planen	indeholder	rammerne	for	omdannelse	
af	banearealerne	og	de	indre	havnearealer	til	byområde	
med	erhverv,	trafikterminal,	kulturinstitutioner,	boliger	og	
byrum,	herunder	kajarealer,	stier	og	passager.

Lokalplan	 �49	 har	 givet	 mulighed	 for	 at	 igangsætte	
en	 udvikling	 af	 arealerne	 gennem	 udbud	 og	 salg	 af	
nye	byggegrunde	samtidig	med	at	der	sikres	en	 fysisk	
sammenkobling	af	bymidte	og	havn	ved	nye	tværgående	
forbindelser	over	det	gamle	baneterræn.

Lokalplan	 �49	 er	 en	 rammeplan,	 som	 ved	 konkret	
ny	 anvendelse	 af	 de	 enkelte	 delområder	 indenfor	
lokalplanafgrænsningen	 skal	 udmøntes	 i	 detaillokal-
planer.

Bebyggelsesregulerende bestemmelser

Lokalplanens	 delområde	 2	 og	 3	 er	 begge	 udlagt	 til	
centerformål,	 herunder	 også	 byferie	 og/eller	 hotel.	
Detailhandel	 skal	 placeres	 med	 tilknytning	 til	 den	
øst-vestgående	 hovedsti	 eller	 Jessens	 Mole,	 og	
dagligvarebutikker	 må	 maksimalt	 være	 på	 700	
m2	 og	 udvalgsvarebutikker	 maksimalt	 på	 250	 m2.		
Bebyggelsesprocenten	 må	 maksimalt	 være	 110	 for	
hver	ejendom,	dog	kan	der	ved	etablering	af	en	større	
kulturinstitution	gives	mulighed	for	en	bebyggelsesprocent	
på	op	til	140	med	og	en	højde	på	op	til	15	m	for	enkelte	
bygningsdele.	 Vejadgang	 til	 delområde	 2	 etableres	
fra	 Frederiksgade	 via	 del-område	 1,	 og	 vejadgang	 til	
delområde	 3	 etableres	 fra	 den	 nye	 forbindelsesvej	 fra	
Jessens	Mole	til	Toldbodvej.	Parkering	udløst	i	forbindelse	
med	ny	anvendelse	eller	nybyggeri	skal	etableres	som	
parkering	under	terræn	indenfor	delområde	2	og/eller	�.

På	 baggrund	 af	 lokalplan	 349	 nedsatte	 Svendborg	
Kommune	 i	 foråret	 2005	 en	 række	 arbejdsgrupper,	
der	 skulle	 omsætte	 plangrundlaget	 til	 mere	 konkrete	
projekter	 og	 tiltag,	 herunder	 viderebearbejdning	
af	 idéerne	 om	 en	 ny	 kollektiv	 trafikterminal.	 Til	
arbejdsgruppen	vedr.	en	ny	kollektiv	 trafikterminal	blev	
der	 tilknyttet	 en	 interessent-gruppe	 med	 deltagelse	 af	
Trafikstyrelsen,	DSB,	Banedanmark	og	Fyns	Amt.	I	april	
2006	udsendte	arbejdsgruppen	rapporten:	“Helhedsplan	
og	dispositionsforslag	for	en	ny	kollektiv	 trafikterminal	 i	
Svendborg”.	

Efterfølgende	 er	 rapporten	 blevet	 politisk	 princip-
godkendt	 af	 Svendborg	 Byråd	 d.	 3.	 april	 2006	 og	 af	
Sammenlægningsudvalget	d.	15.	maj	2006.

Med	 henblik	 på	 drøftelse	 af	 den	 videre	 proces	
med	 realisering	 af	 helhedsplanen	 er	 der	 nedsat	 en	
arbejdsgruppe	med	 deltagelse	 af	 DSB,	 Banedanmark,	
FynBus	 og	Svendborg	Kommune.	Arbejdsgruppen	 har	
indtil	 videre	 udarbejdet	 et	 oplæg	 til	 sa-marbejds-	 og	
finansieringsformer	omkring	en	ny	trafikterminal.	I	løbet	af	
efteråret	2008	forventes	arbejdsgruppen	at	fremkomme	
med	et	projektforslag	for	det	samlede	terminalområde.

4.2	 Helhedsplan	for	trafikterminal

Området	 rummer	 en	 række	 virksomheder	 indenfor	
shipping	 og	 rederi	 og	 anden	 ikke	 havnerelateret	 og	
overvejende	administrativ	virksomhed.	I	området	findes	
endvidere	Svendborg	Rutebilstation

Områdets	 nuværende	 bebyggelse	 er	meget	 uensartet.	
Den	 sydlige	 del	 af	 Jessens	 Mole	 og	 Frederiksgade	
er	 præget	 af	 en	 fin	 og	 bevaringsværdig	 oprindelig	
bebyggelse.	 Fra	 og	 med	 rutebilstationen	 er	 det	 nyere	
bygninger,	i	en	større	skala	og	uden	særlige	arkitektoniske	
kvaliteter.

Undtagelsen	 herfra	 er	 den	 gamle	 toldbod,	 nu	 anvendt	
af	 en	 privat	 virksomhed.	 Denne	 bygning	 kan	 tåle	 at	
stå	 alene.	 Posthus	 og	 stationsbygning	 udgør	 en	 flot	
klassicistisk	 helhed	 som	 den	 ene	 væg	 i	 Klosterplads.	
Bagarealerne	til	Jessens	Mole	er	rumligt	noget	opløste	
op	mod	banearealet.	

Lokalplanområdets	terræn	er	stort	set	fladt	og	består	for	
en	meget	stor	dels	vedkommende	af	opfyld.	Dog	er	der	
et	 ikke	uvæsentligt	 terrænspring	på	omkring	1,5	–	2	m	
mellem	stationsterrænet	og	arealet	bag	Jessens	Mole.

Bevaringsværdige bygninger

På	 nedenstående	 kort	 er	 vist	 de	 bygningsmæssige	
bindinger	 i	 projektområdet,	 herunder	 de	 bevarings-
værdige	bygninger.

Projektområdet	indeholder	relativt	mange	bevaringsværdige	
bebyggelser.

Projektgrundlag
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Adgangsveje og stier

Indtil	 for	 nylig	 har	 bymidten	 og	 havnearealet	 været	
gennemskåret	af	 jernbaneområdet	som	danner	et	stort	
trafikalt	 knudepunkt	 med	 godsbaner,	 busser	 og	 flere	
overordnede	veje.

Fredeliggørelsen	af	Jessens	Mole	efter	nedlæggelse	af	
strækningen	mellem	Havne-gade	og	etableringen	af	den	
nye	forbindelsesvej	mellem	Toldbodvej	og	Jessens	Mole	
har	reduceret	den	gennemkørende	trafik	i	havneområdet,	
og	trafikken	på	Jessens	Mole	forventes	derved	reduceret	
fra	ca.	7.000	køretøjer	 til	 ca.	4.000	køretøjer	 i	døg-net	
(modelberegninger).	 Det	 har	 dog	 samtidig	 betydet	 en	
væsentlig	 stigning	 i	 trafikbe-lastningen	 på	 Toldbodvej,	
hvor	døgntrafikken	på	baggrund	af	modelberegningerne	
forventes	øget	 fra	ca.	5.000	 til	mellem	9.000	køretøjer	
ved	Klosterplads	og	14.000	kø-retøjer	ved	Havnegade.

Med	 henblik	 på	 at	 udforme	 Toldbodvej,	 så	 den	 både	
med	 hensyn	 til	 fremkommelighed	 og	 trafiksikkerhed	
er	 egnet	 til	 den	 store	 trafikbelastning,	 er	 det	 i	
helhedsplanen	 for	 trafikterminalen	 foreslået,	 at	 der	
etableres	 2	 signalregulerede	 kryds	 ved	 henholdsvis	
forbindelsesvejen	 til	 Jessens	 Mole	 og	 ved	 Hulgade/
udkørslen	 fra	 trafikterminalen	 og	 ved	 Klosterplads/
Frederiksgade/Jernbanegade.	

Endvidere	foreslås	det,	at	der	etableres	cykelstier	langs	
begge	 sider	 af	 Toldbodvej.	 I	 krydset	 ved	 Klosterplads/
Frederiksgade/Jernbanegade	 ændres	 udformningen,	
så	 Klosterplads	 –	 Jernbanegade	 bliver	 den	 nye	
hovedretning,	som	således	 indebærer	en	S-forsætning	
gennem	 krydsområdet.	 Samtidig	 fredeliggøres	 Fre-
deriksgade	 til	 gågade	 med	 ærindekørsel	 tilladt.	 Ved	
Jernbanegades	 tilfart	 til	 krydset	 bevares	 et	 separat	
højresvingsspor	og	ved	Klosterplads’	 tilfart	etableres	et	
separat	venstresvingsspor,	således	at	den	ligeudkørende	
trafik	kan	afvikles,	selv	om	svingende	biler	holder	for	at	
afvente	en	togpassage.			
	
Cyklister	 og	 gående	 færdes	 i	 dag	 overvejende	 på	 det	
overordnede	vejnet.	Den	nye	vejforbindelse	fra	Jessens	

Projektområdet	er	præget	af	mange	forskellige	ejerforhold

DSB	/	Banedanmark
Svendborg	Havn
Privatejede	grunde	(Aagaard,	Post	Danmark,	HK	Svendborg,	
Pippo	 Ejendomme	 v/	 Christian	 Haar,	 Christian	 Kjær,	 Oure	
Vejstrup	Andelskasse,	Stevns	Shipping/Nordane	Shipping,	
Sydfynske	Holding)

Aagaard

Post 
Danmark

Pippo Ejendomme 
v/ Christian Haar

Christian 
Kjær

Oure Vejstrup 
Andelskasse

Stevns 
Shipping/
Nordane 
Shipping

Sydfynske 
Holding

DSB

Bane
danmark

4.4	 Ejer-	og	lejeforhold

På	nedenstående	kort	er	vist	de	nuværende	ejerforhold	
i	projektområdet.

I	 det	 følgende	 er	 ejer-	 og	 lejeforhold	 beskrevet	 for	
rammelokalplanens	delområde	2	og	�.

Delområde 2

Ejendommen	med	matr.	nr.	262-a	ejes	af	Svendborg	Havn,	
og	anvendes	af	en	række	brugere.	Svendborg	Kommune	
anvender	dele	af	ejendommen	til	cykeludlejning,	ASV	–	
Sydfyn	har	lejet	ejendommen	Jessens	Mole	9B,	der	kan	
opsiges	med	1	års	varsel	jvf.	erhvervslejeloven.	Bjerrum	
og	Jessen	har	et	lejemål	(Jessens	Mole	9b),	der	udløber	
ved	årets	udgang.	Carl	Sørensen	har	et	parkeringslejemål,	
hvor	der	ikke	er	aftalt	opsigelsesvilkår.	

Ejendommene	 med	 matr.	 nr.	 262-c	 og	 262-b	 ejes	 af	
Svendborg	Havn.	

Ejendommen	 med	 matr.	 nr.	 689	 ejes	 af	 Oure	 Vejstrup	
Andelskasse.

Delområde 3

Delområde	3	består	af	matriklerne	690-b,	690-c,	690-a,	
690-h,	690-g,	690-f,	samt	dele	af	223-b	alle	Svendborg	
Bygrunde.	

Matr.	nr.	690-b	ejes	af	Svendborg	Havn,	der	har	udlejet	til	
Svendborg	Kommune.	Store	dele	af	matriklen	anvendes	
til	 rutebilstation,	 som	 er	 udlejet	 til	 Arriva	 med	 et	 års	
opsigelsesvarsel.	 Bygningen	 på	 matriklen	 er	 opdelt	 i	
4	 ejerlejligheder,	 der	 ejes	 af	 henholdsvis	 Svendborg	
Kommune	 (lejl.	 1),	 Carl	 Sørensen	 I/S	 (lejl.	 2),	 Newco	
A/S	 -	 Svendborg	 Marine	 Surveyors	 A/S	 –	 Svendborg	
Besigtigelseskontor	 (lejl.	 3)	 og	 C.H.H.	 Danships	 A/
S	 (lejl.	 4).	 Der	 foreligger	 lejekontrakter	 med	 lejerne	
(ejerlejlighedshaver-ne).	 Lejemålene	 er	 uopsigelige	
frem	til	1.	 januar	202�.	Derefter	kan	de	opsiges	med	6	
måneders	varsel	til	en	1.	april	eller	1.	oktober.	

Matr.	nr.	690-c	ejes	af	Svendborg	Havn,	der	har	udlejet	
dele	 heraf	 til	 Q8.	 Det	 følger	 af	 lejekontrakten,	 at	 lejer	
kan	opsiges	med	6	måneders	varsel	 til	en	1.	april	eller	
1.	oktober.	Ved	ophør	skal	lejer	aflevere	arealet	i	samme	
stand,	og	fuldstændig	ryddeliggjort.

Matr.	nr.	690-h	ejes	af	HK	Svendborg

Matr.	 nr.	 690-g	 ejes	 af	 Pippo	 Ejendomme	 v/	 Christian	
Haar,	der	har	udlejet	arealet	til	La	Buca.

Matr.	nr.	223-b	ejes	af	Aagaard.

Det	 fremgår	 af	 ovenstående,	 at	 nogle	 af	 lejemålene	
indeholder	 længerevarende	 uopsigelighedsperioder,	
særligt	 lejemålene	 i	Havnegården.	De	uopsigelige	 leje-
mål	kan	således	 ikke	opsiges.	Tilbage	er	kun	ophør	af	
lejemål	ved	aftale	eller	evt.	ekspropriation.

690-b

262-a

262-c

262-b

690-c

690-h HK 
Svendborg

690-g
223-b
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Mole	 til	 Toldbodvej	 samt	 den	 nye	 stiforbindelse	 fra	
Møllergade	 mod	 Jessens	 Mole	 vil	 forbedre	 de	 lette	
trafikanters	 færdselsmuligheder	 i	 området,	 herunder	
forbedre	tilgængeligheden	fra	bymidten	til	vandet.	

Ny trafikterminal

Udformningen	 af	 togstationen	 er	 netop	 blevet	 ændret	
til	 en	 ”sækbanegård”	 med	 stop-bom	 for	 enden	 af	 de	
2	 spor.	 Ifølge	 helhedsplanen	 for	 trafikterminalen	 skal	
passagererne	 fra	 perronerne	 have	 direkte	 adgang	 til	
en	 ny	 terminalbygning,	 som	 kan	 benyttes	 til	 billetsalg,	
kiosk,	 venteområde,	 evt.	 toiletter	 og	 velfærdslokaler	 til	
personale	og	chauffører.	Busterminalen	placeres	nordøst	
for	 terminalbygningen	 med	 direkte	 og	 korte	 gangveje	
mellem	tog	og	busser.	

Busterminalen	betjener	både	bybusser	og	regionalbusser,	
hvor	 bybusserne	 er	 samlet	 omkring	 en	 perron	 mod	
Toldbodvej	 og	 de	 regionale	 busser	 er	 opstillet	 ved	 3	
østforliggende	perroner.

Bilparkering

Den	individuelle	biltrafik	holdes	ude	af	området	afgrænset	
af	Toldbodvej,	Jessens	Mole	og	Frederiksgade,	men	på	
Toldbodvej	 vil	 der	 være	mulighed	 for	 korttidsparkering	
ligesom	 afsætning	 og	 optagning	 af	 passagerer	 i	
forbindelse	med	trafikterminalen	vil	kunne	ske	via	ensrettet	
”bøjlevej”	 umiddelbart	 nord	 for	 stationsbygningen	med	
ind-	og	udkørsel	fra/til	Toldbodvej.		

Parkering	 i	 forbindelse	 med	 nybyggeriet	 samt	 lang-
tidsparkering	til	brug	for	trafikterminalen	henlægges	til	p-
kældre	under	såvel	terminalen	som	de	nye	bebyggelser	
øst	 for	 terminalen.	 Disse	 p-kældre	 vil	 få	 adgang	 fra	
forbindelsesvejen	mellem	Jessens	Mole	og	Toldbodvej.

Til	højre	ses	princip	for	p-kælderens	udstrækning.

Plantegning	for	den	nye	trafikterminal

Cykelparkering

Da	den	nuværende	cykelparkering	består	af	flere	spredte	
anlæg	i	området,	er	der	i	helhedsplanen	for	trafikterminalen	
lagt	op	til	etablering	af	et	udvidet,	mere	overskuelig	og	
samlet	 cykelparkeringsanlæg.	 Cykelparkeringen	 er	
placeret	dels	i	forbindelse	med	”bøjlevejen”,	dels	mellem	
denne	og	den	øst-vestgående	stiforbindelse	i	umiddelbar	
nærhed	af	den	nye	terminalbygning.	Da	en	del	cyklister	
også	forventes	at	benytte	Jessens	Mole	som	adgangsvej	
til	den	nye	bebyggelse,	herunder	biblioteket	vil	der	også	
være	behov	for	 indretning	af	cykelparkeringsfaciliteter	 i	
tilknytning	til	pladsdan-nelsen	på	Jessens	Mole.

P1
285 biler

P2
115 biler
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4.6	 Miljømæssige	forhold

En	 projektgruppe	 i	 Svendborg	 Kommunes	 tekniske	
forvaltning	har	i	november	2005	udarbejdet	et	notat	om	
byggemodningsmuligheder	 for	 områderne	 1-5	 og	 13	
indenfor	 rammelokalplan	 349.	Af	 notatet	 fremgår	 bl.a.	
følgende	vedr.	de	miljømæssige	forhold:

Jordforurening

Hele	området	er	 fyldt	op,	så	der	må	forventes	at	være	
forurenet	 jord	 i	 stort	 set	 alle	 de	 beskrevne	 områder,	 i	
hvert	fald	af	betydning	for	jordbortskaffelse.

Et	par	steder	er	der	større	forureninger,	der	kan	udgøre	
problemer	 i	 forhold	 til	 arealanvendelsen.	 Inden	 for	 de	
øvrige	arealer	skønnes	det,	at	forureningen	vil	være	af	
en	karakter,	der	ikke	udgør	væsentlige	problemer	ved	en	
ændret	 arealanvendelse	 til	 nye	 erhvervsformer.	 Bolig-	
og	institutionsbyggerier	kræver	nærmere	vurderinger

Der	 vil	 kun	 i	 enkelte	 tilfælde	 blive	 stillet	 krav	 om	
indeklimavurdering,	inden	et	byggeri	kan	påbegyndes.

Det	 kan	 overvejes,	 i	 forbindelse	 med	 de	 fremtidige	
lokalplaner,	 at	 kræve	 det	 nuværende	 terrænniveau	
hævet,	 så	 man	 ved	 nyanlæg/renovering	 af	 pladser	
og	 arealer	 kan	 lægge	 ”oven	 på”,	 i	 stedet	 for	 at	 grave	
forurenet	jord	af	til	en	dyr	bortskaffelse.	Det	vil	dog	være	
problematisk	i	forhold	til	eksisterende	bebyggelser	langs	
Jessens	Mole.
		
DSBs	 arealer	 er	 undersøgt	 i	 et	 fornuftigt	 omfang	 til	 at	
karakterisere	 forureningsomfanget,	 dog	 mangler	 en	
afgrænsning	af	restforurening	ved	Toldbodvej.

I	område	3	er	der	en	væsentlig	 forurening	på	Jessens	
Mole	13,	tankstationen,	og	nr.	11,	rutebilstationen,	som	
er	delvist	undersøgt.

Det	 vurderes,	 at	 der	 er	 behov	 for	 nærmere	 at	
undersøge	delområderne	2,	�	og	5	ud	fra	den	samlede	
bebyggelsesplan,	som	udvikles	i	 forbindelse	med	dette	
projekt.

Grundvandsforhold

OSD	 området	 (Områder	 med	 Særlige	 Drikkevand-
interessser)	skærer	skråt	ned	gennem	område	5	og	3.

Der	 har	 tidligere	 ligget	 et	 vandværk,	 hvor	 Føtex	 i	 dag	
har	P-plads,	samt	ved	den	nuværende	Trælast	på	Østre	
Havnevej/Nyborgvej.

I	 Svendborg	 aflejredes	 som	 følge	 af	 istidsaflejringerne	
morænelag,	der	består	af	ler-,	sand-	og	gruslag.	Lagene	
er	 generelt	 meget	 ujævne	 og	 ligger	 ikke	 i	 pæne	 lag.	
Samti-dig	 er	 der	 meget	 store	 terrænforskelle	 på	 den	
lavt	liggende	indre	by	og	de	bagvedliggende	højder.	Det	
giver	et	stort	vandtryk	på	den	lavtliggende	by	og	udløser	
artesiske	tryk,	dvs.	vandet	kan	springe	adskillige	meter	
over	det	lavtliggende	terræn.	Disse	forhold	gælder	mere	
eller	mindre	over	hele	den	indre	by.

Der	kan	derfor	være	en	risiko	for,	at	man	ved	et	fremtidigt	
byggeri	 kan	 ramme	 en	 kilde.	 Risici	 er	 formodentlig	
mindre	for	områderne	1,	2,	�,	5	og	1�,	samt	6,	end	de	
er	 i	 områderne	 8–11,	 som	 ligger	 tættere	 på	 de	 gamle	
vandværker.	

Af	 forsigtighedsmæssige	 årsager	 bør	 der	 dog	 ved	
fremtidige	 byggerier	 sammen	 med	 undersøgelser	 af	
jordbundsforhold,	 dvs.	 geotekniske	 undersøgelser,	
også	 undersøges	 for,	 om	 der	 er	 sammenhængende	
vandførende	lag,	og	hvordan	disse	ligger	i	forhold	til	de	
vandførende	 lag	 op	 mod	 det	 bagvedliggende	 terræn.	
Samt	 om	 der	 er	 risici	 for	 opdrift	 på	 bygninger	 eller	
kældre.

Ved	eventuelle	behov	for	midlertidig	grundvandssænkning,	
i	 forbindelse	 med	 fundering,	 kan,	 det	 store	 vandtryk	
og	 muligheden	 af	 vandførende	 lag,	 i	 kombination	
med	 forekomsten	 af	 forurenet	 jord,	 medføre	 en	 særlig	
udfordring	med	hensyn	til	begræns-ning	af	de	bortledte	
vandmængder	og	håndtering	af	vandet.

	Gamle	og	nye	aktiviteter	i	området
Sort	tekst	er	gamle	nedlagte	vikrsomheder
Rød	tekst	er	eksisterende	virksomheder

Støj      

Lokalplan	�49	omhandler	et	tidligere	havneområde,	der	
overgår	 til	 et	 byomdannelses-område.	 Dette	 betyder,	
at	 de	 vejledende	 støjgrænser	 kan	 hæves	 med	 5	 dB	 i	
en	 8	 års	 overgangsperiode,	 hvorefter	 støjbelastningen	
skal	 reduceres	 til	 de	 vejledende	 støjgrænser,	 når	
overgangsperioden	er	afsluttet.

Støjen	 fra	 havneaktiviteter	 vil	 derfor	 være	 begrænset	
ved	byggeriet,	og	der	skal	formentlig	ikke	udføres	særligt	
lydisolerende	 facader	ved	særligt	 støjfølsomme	 rum	af	
hensyn	til	støj	fra	havneaktiviteter.			

Byggeriet	omgives	af	vejene	Toldbodvej,	Jessens	Mole	
og	Frederiksgade.	Vest	for	byggeriet	etableres	den	nye	
trafikterminal.	Det	vurderes	i	den	forbindelse,	at	der	skal	
udføres	særligt	lydisolerende	facader	i	byggeriet	ved	de	
mest	 støjbelastede	 facader	 for	 at	 opnå	 et	 acceptabelt	
lavt	 støjniveau	 inden	 døre.	 De	 specielt	 lydisolerende	
foranstaltninger	vil	 formentlig	kun	omfatte	anvendelsen	
af	lydruder.							
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4.8	 Forsyningsforhold

Som	det	fremgår	af	figuren	til	højre	er	der	ingen	væsentlige	
ledningsanlæg	inde	i	selve	områderne	1-5	og	1�.

Langs	med	Jessens	Mole,	 tæt	på	de	nuværende	byg-
ninger,	dvs.	i	fortov	og	i	vejen	ligger	der	en	del	ledninger.	
Der	 ligger	 fjernvarmeledning	 ført	 fra	Frederiksgade	 ind	
bag	ved	bygningen	på	Frederiksgade	2	og	ud	til	Jessens	
Mole,	samt	en	spildevandsledning	med	næsten	samme	
forløb.

Langs	med	Toldbodvej	ligger	der	flere	ledninger.

4.7	 Geotekniske	forhold

En	væsentlig	del	af	området	er	delvis	opfyldt	havbund,	
og	 resten	 er	 hævet	 strandareal.	 Den	 oprindelige	
strandlinie	har	ligget	langs	med	DSBs	sporareal	parallelt	
med	 Toldbodvej	 og	 næsten	 op	 til	 baghaverne	 ved	
Ørkildsgade.

Områderne	1,2	og	3	er	opfyldt	strandareal	og	havbund.

Områderne	4,	 5	og	1�	har	DSB	undersøgt	med	nogle	
få	 prøver	 ned	 til	 �-5	 m	 under	 terræn,	 hvor	 der	 nogle	
steder	 ved	�	m	under	 terræn	er	 konstateret	 ler.	Andre	
steder	er	det	gytje,	dvs.	blød	bund	og	igen	andre	steder	
er	undersøgelserne	nået	ned	 til	oprindelig	bund.	Disse	
undersøgelser	er	derfor	ikke	tilstrækkelige	til	at	beskrive	
krav	til	fundering	ved	konkrete	byggeprojekter.

Ved	gennemgang	af	en	række	byggesager	og	geotekniske	
rapporter	i	og	udenfor	om-rådet	ses,	at	der	er	foretaget	
pilotering	ned	 til	20	m’s	dybde	(overvejende	12-18	m’s	
dybde).

Da	hele	arealet	er	fyldt	op,	og	de	nuværende	bygninger	
i	og	udenfor	området	er	pælefunderede,	vurderes	det,	at	
der	 ikke	umiddelbart	er	behov	for	at	 få	 lavet	yderligere	
geotekniske	 boringer	 på	 nuværende	 tidspunkt,	 idet	
behovet	for	fundering	i	høj	grad	afhænger	af	den	enkelte	
lokalisering	 og	 størrelsen	 på	 et	 konkret	 byggeprojekt.		
Ved	 visse	 former	 for	 byggerier	 kan	 der	 blive	 tale	 om	
behov	 for	 forankringer	 for	 at	 imødegå	 de	 opadrettede	
kræfter.	

Ledningsføring	i	området

	 Elledninger
	 Spildevand
	 Regnvand
	 Naturgas
	 Fjernvarm

Trykledning
	 Vandledning
	 Fælles	Kloak

Kulturarv

Der	 er	 flere	 bygninger	 med	 høj	 bevaringsværdi	
indenfor	 området	 og	 den	 sydvestlige	 del	 er	 udpeget	
som	 kulturarvsareal,	 da	 det	 sandsynligvis	 indeholder	
velbevarede	spor	fra	middelalderen,	herunder	det	netop	
udgravede	kloster	under	banetracéet.

Omkring	 klosteret	 er	 en	 beskyttelseslinje	 under	
behandling,	og	Skt.	Nicolaj	kirke	har	kirkebeskyttelseslinje.	
Disse	 beskyttede	 områder	 ligger	 ligeledes	 i	 områdets	
sydvest-lige	del,	men	har	en	noget	større	udstrækning	
end	kulturarvsarealet.

Området	 langs	molen	er	udpeget	som	kystkulturmiljø	 i	
Fyns	Amts	Regionplan	2005,	hvilket	for	områder	i	byzone	
medføre,	at	der	ved	ny	planlægning	skal	 tages	særligt	
hensyn	til	det	bestående	miljø.

Bygninger	med	høj	bevaringsværdi	planlægges	bevaret,	
men	ved	behov	 for	 spuns-ning,	 pilotering,	 jordarbejder	
og	grundvandssænkning	kan	særlig	agtpågivenhed	være	
nødvendig,	af	hensyn	til	bygningernes	bevaringsstatus.

Der	 er	 ikke	 indeholdt	 større	 anlæg	 indenfor	 kultur-
arvsarealet	 i	 scenarierne,	 men	 det	 må	 formodes,	 at	
størstedelen	af	arealet	har	arkæologisk	interesse
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Et	byggeri	på	de	aktuelle	arealer	er	behæftet	med	nogle	
særlige	 udførelsesmæssige	 forhold,	 hvoraf	 især	 skal	
nævnes:

-	 Dårlige	 funderingsforhold,	 der	 forudsætter	 pæle-
fundering	i	et	stort	omfang	(14	–	18	meter	lange	pæle)	af	
hele	byggeriet.

-	 Placering	 ved	 vandet	 og	 koteforholdene	 medfører	
særlig	 vandsikring	 af	 specielt	 kælderarealer	 i	 form	 af	
vandtætte	vægge	og	sikringer	mod	opdrift.

-	 Der	 må	 forventes	 en	 jordforurening	 af	 et	 betydeligt	
omfang	 på	 området,	 hvilket	 medfører	 deponering	 og	
rensning	af	opgravet	jord	i	et	ikke	uvæsentligt	omfang

5	 Tekniske,	trafikale	og	miljømæssige	konsekvenser

Tekniske,	trafikale	og	miljømæssige	konsekvenser

Bibliotek
SG/DGI

Ialt

5.500
7.500

1�.000

�20
�20

640

Bibliotek	incl	
museum
Videncenter
multianvendelig	
sal

Ialt

6.500

2.500
1.500

10.500

�80

110
90

580

Bibliotek
Børnehus	/	
Eksperimentarium
Byferie
Penthouse	boliger
Kommercielle	
funktioner

Ialt

5.700
2.500

1.500
1.000
1.200

11.900

��0
150

70
20

�40

910

Bibliotek
Sungheds	
“inforama”
Citta	Slow

Ialt

5.700
2.500

2.500

10.700

��0
110

520

960

Trafikale konsekvenser

For	at	skabe	overblik	over	den	forventede	fremtidige	trafik	
til	og	fra	den	nye	bebyggelse,	er	der	med	udgangspunkt	
i	 Miljøstyrelsens	 turrater	 foretaget	 en	 beregning	 af	
trafikkens	størrelse.

Beregningerne,	 som	 tager	 udgangspunkt	 i	 etage-
arealstørrelsen	for	de	forskellige	funktioner,	der	er	planlagt	
i	området,	viser	for	de	enkelte	scenarier	følgende:	

Døgntrafikken	 til	 og	 fra	 området	 forventes	 på	 denne	
baggrund	at	variere	fra	580	til	910	køretøjer	afhængig	af	
det	valgte	scenarium.	Når	trafikbelastningen	til	scenarium	
3	og	4	er	ca.	50	%	højere	end	til	scenarium	1	og	2	skyldes	
det	butikkerne,	som	har	en	turrate	der	er	4-5	gange	som	
høj	som	kulturfunktionerne.

Bortset	 fra	 varetilkørsel	 og	 afsætning	 og	 optagning	 af	
passagerer	på	Toldbodvej	og	Jessens	Mole	vil	trafikken	
til	 og	 fra	 området	 benytte	 parkeringskælderen	 under	
bebyggelsen.	 Det	 skønnes	 derfor,	 at	 ca.	 90	%	 af	 den	
ovenfor	beregnede	 trafik	skal	afvikles	via	 rampen	 til	p-
kælderen,	 som	 er	 tilsluttet	 den	 nye	 forbindelsesvej	 fra	
Jessens	 Mole	 til	 Toldbodvej.	 Den	 kapacitetsmæssige	
begrænsning	 bliver	 derfor	 det	 signalregulerede	
kryds	 mellem	 Toldbodvej	 og	 Jessens	 Mole.	 Som	 led	
i	 det	 videre	 arbejde	 bør	 der	 efter	 gennemførelse	 af	
trafiktællinger	på	Toldbodvej	og	Jessens	Mole	laves	en	
kapacitetsberegning	 for	 krydset	 Toldbodvej	 /	 Jessens	
Mole	med	den	forventede	fremtidige	trafik

.Parkeringsmæssige konsekvenser

I	henhold	til	 “vedtægter	 for	parkeringsfond	 i	Svendborg	
Kommune	2007”	 	vil	der	 i	 forbindelse	med	nybyggeriet	
skulle	 etbleres	 følgende	 antal	 p-båse	 afhængig	 af	 de	
enkelt	scenarier.	

5.1	 Byggetekniske	forhold

5.2	 Trafikale	konsekvenser

Funktion Etageareal 
m2

Forventet døgntrafik 
i begge retninger

Scenarium 1

Scenarium 2

Scenarium 3

Scenarium 4

5.�	 Parkeringsmæssige	konsekvenser

Bibliotek
SG/DGI

Ialt

Bibliotek	incl	
museum
Videncenter
multianvendelig	
sal

Ialt

6.500

2.500
1.500

10.500

Bibliotek
Børnehus	/	
Eksperimentarium
Byferie
Penthouse	boliger
Kommercielle	
funktioner

Ialt

5.700
2.500

1.500
1.000
1.200

11.900

Bibliotek
Sungheds	
“inforama”
Citta	Slow	
butikker
Citta	Slow	
spisested

Ialt

Funktion Etageareal 
m2

P-båse pr. m2 
etageareal

Scenarium 1

Scenarium 3

Scenarium 4

P-båse

1	pr.	100m2

1	pr.	100m2
5.500
7.500

1�.000

55
75

1�0

1	pr.	100m2

1	pr.	100m2

1	pr.	20	pers.

65

25
�5

125

1	pr.	100m2

1	pr.	100m2

1	pr.	100m2

1	pr.	bolig	
1	pr.	50m2

57
25

15
10
24

1�1

5.700
2.500

1.200

1.�00

10.700

1	pr.	100m2

1	pr.	100m2

1	pr.	50m2

1	pr.	20	pers.

57
25

24

20

126

Scenarium 2
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Tekniske,	trafikale	og	miljømæssige	konsekvenser

P1
285 biler

P2
115 biler

Som	det	fremgår	af	tabellerne	vil	der	kun	være	marginale	
forskelle	 i	 perkeringsudlægget,	 som	varierer	 fra	125	 til	
1�1.

Sideløbende	med	dette	projekt	er	Svendborg	Kommune	i	
øjeblikket	ved	at	færdiggøre	en	strategi-	og	handlingsplan	
for	 parkering	 i	 Svendborg	 bymidte.	Med	 henblik	 på	 at	
øge	parkeringsudbuddet	er	der	i	handlingsplanen	lagt	op	
til	 	evt.	at	etablere	et	parkeringsanlæg	 i	Hulgade,	 især	
med	henblik	på	dækning	af	parkeringsbehovet	i	området	
omkring	 Møllergade.	 Såfremt	 det	 viser	 sig	 vanskeligt	
at	etablere	et	parkeringsanlæg	 i	Hulgade,	 vil	 det	 være	
muligt	 at	udvide	perkeringsanlægget	 i	 forbindelse	med	
trafikterminalen	og	det	her	beskreven	byggeri.

Som	 det	 fremgår	 af	 skitsen	 til	 højre	 vil	 der	 under	
busterminalen	 og	 biblioteket	 kunne	 etableres	 en	
parkeringskælder	med	plads	til	 ialt	285	biler.	Endvidere	
vil	det	i	scenarium	2,	3	og	4	være	muligt	at	etablere	en	
parkeringskælder	med	plads	til	yderligere	115	biler.

I	 den	 tidligere	 udarbejdede	 helhedsplan	 for	 trafik-
terminalen	er	det	forudsat,	at	der	til	brug	for	trafikterminalen	
skal	etableres	ca.	50	p-båse	fordelt	med	10	til	brug	for	
personale	og	40	til	brug	for	pendlere.	Lægges	disse	50	
p-båse	sammen	med	kravet	om	udlæg	af	i	gennemsnit	
128	 p-båse	 i	 forbindelse	 med	 nybyggeriet	 vil	 der	 i	
scenarium	1	kunne	etableres	i	alt	107	ekstra	p-båse	og	
i	scenarium	2,3	og	4	i	alt	222	p-båse	til	brug	for	særlige	
arrangementer	i	forbindelse	med	nybyggeriet	og	til	daglig	
brug	for	bymidtens	kunder	og	ansatte.			

Byggeriet	vil	belaste	omgivelserne	med	støj	fra	trafik	til	
og	fra	komplekset,	som	vil	øge	trafikken	på	Toldbodvej	
og	Jessens	Mole	med	op	til	1000	biler.	Udgangspunktet	
for	trafikforøgelsen	er	en	døgntrafik	på	ca.	9.000	og	ca.	
4.000	biler	på	henholdsvis	Toldbodvej	og	Jessens	Mole.	
Trafikstøjbelastningen	 øges	 herved	 med	 op	 til	 1	 dB,	
hvilket	vil	være	næppe	hørbart.

Multisalen	udføres	med	mulighed	for	at	åbne	taget	under	
arrangementer	i	salen.	Såfremt	arrangementerne	omfat-
ter	musik,	teater,	koncerter	mv.	vil	en	åbning	af	taget	kunne	
indebære	støjgener	for	primært	penthouselejlighederne.	

DGI/SG	 bygningen	 udføres	 med	 oplukkelige	 facader	 i	
stueetagen.	Facaderne	er	oplukkelige	mod	vest,	således	
at	udearealerne	udnyttes	i	sammenhæng	med	de	indre	
rum.	Herudover	foreslås	det,	at	der	udformes	et	cirkulært	
aktivitetsområde	 for	 danseestrade	 og	 skating	 mv.	 Alt	
efter	arten	af	aktiviteter	i	de	to	områder	er	der	mulighed	
for	støjgener	i	primært	penthouselejlighederne.	

Ifølge	lokalplan	�49	skal	støjen	fra	aktiviteterne	i	idræts-	
og	kulturhuset	overholde	en	række	krav	til	ekstern	støj,	
herunder	et	krav	på	55/45/40	dB	i	dag-/aften-/natperioden	
ved	penthouselejlighedernes	facader.	

5.4	 Byggeriets	påvirkninger	af	
	 omgivelserne	med	støj

5.5	 Omgivelsernes	støjpåvirkning	af		 	
	 idræts-	og	kulturhuset.

5.6	 Grænsefladebindinger

Da	nybyggeriet	 er	 placeret	 på	det	 areal,	 som	omfatter	
den	nuværende	 rutebilstation,	vil	byggeriet	 først	kunne	
igangsættes,	når	den	nye	busterminal	er	etableret,	 idet	
rutebilstationen	skal	kunne	anvendes	indtil	det	tidspunkt,	
hvor	 en	 ny	 terminal	 kan	 tages	 i	 brug.	 Det	 skal	 dog	
bemærkes,	 at	 den	 nye	 terminal	 inddrager	 lidt	 af	 den	
vestligste	 del	 af	 rutebilstationen,	 som	 ikke	 vil	 kunne	
anvendes	i	anlægsperioden.	

Som	 en	 alternativ	 mulighed	 skal	 der	 på	 en	 anden,	
nærliggende	lokalitet	etableres	en	interimsrutebilstation	i	
anlægs-	og	byggeperioden.	Støj fra omliggende industrier og Havn

Idræts-	 og	 kulturhuset	 er	 beliggende	 i	 et	 byomdan-
nelsesområde,	 hvor	 havneaktiviteter	 nedlægges	 og	
er-stattes	 med	 ny	 støjfølsom	 bebyggelse.	 I	 afviklings-
perioden	 på	 op	 til	 8	 år	 tillades	 en	 lempelse	 på	 5	 dB	 i	

forhold	 til	 de	 vejledende	 støjgrænser.	 Dette	 vil	 lægge	
begrænsninger	 på	 Havnens	 aktiviteter,	 hvilket	 også	
fremgår	af	lokalplan	�49.	

Da	lokalplanen	sætter	begrænsninger	på	støjbelastnin-
gen	 fra	 Havnens	 industrier,	 vil	 det	 kun	 i	 begrænset	
omfang	 være	 nødvendigt	 at	 udføre	 facaderne	 specielt	
lydisolerende	for	at	sikre	et	lavt	støjniveau	i	eksempelvis	
rum,	hvor	der	afholdes	koncerter.

Støj fra omliggende veje 

Idræts-	 og	 kulturhuset	 belastes	 med	 støj	 fra	 Jessens	
Mole	og	fra	Toldbodvej.	Trafik-støjbelastningen	kan	være	
så	væsentlig,	at	der	skal	udføres	specielt	lydisolerende	
facader	til	særligt	støjfølsomme	rum.		
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6	 Tid,	økonomi	og	organisering

Tid,	Økonomi	og	organisering

6.1		 Generelt	vedrørende	anlægs-
	 økonomien

Byggeri	af	Bibliotek	for	kommunen	på	ca.	5.500	m²	og	et	
byggeri	for	DGI/SG	på	ca.	7.500	m².

Terrænanlæg	 og	 overdækket	 forbindelse	 mellem	
byggeriet	og	terminalarealet.

I	 det	 følgende	 er	 det	 generelt	 forudsat,	 at	 de	 aktuelle	
grundarealer	ejes	af	Svendborg	Kommune.

Generelt	 er	 anlægsøkonomien	 opdelt	 på	 følgende	
hovedelementer:

•	 Forberedende	arbejder	(nedrivninger	m.v.)
•	 Biblioteksbyggeri
•	 Andet	offentligt	byggeri
•	 Privat	byggeri	–	eventuelt	opdelt	på	dele	
	 af	byggeriet
•	 Overdækket	arkade	mellem	trafikterminalen	
	 og	Jessens	Mole
•	 Terrænanlæg
•	 Parkeringskældre	under	bygningerne	på	
	 hver	side	af	arkaden

Anlægsøkonomien	 omfatter	 direkte	 byggeudgifter,	
funderingsudgifter,	 jordforurening,	 bygherrerådgivning,	
projektering	 og	 tilsyn,	 tilslutningsafgifter	 samt	 bygge-
tilladelse	og	udgifter	 til	 forsikringer	m.v.	ved	prisniveau	
pr.	januar	2008.	

Økonomivurderingen	 er	 baseret	 på	 erfaringstal,	 op-
lysninger	 fra	 tilsvarende	 typer	 af	 byggerier	 samt	
overordnede	vurderinger.

I	 udgifterne	 for	 de	 enkelte	 dele	 af	 byggerierne	 i	 de	
4	 scenarier	 er	 medregnet	 andel	 af	 udgifterne	 til	 den	
overdækkede	 arkade.	 Den	 særskilt	 anførte	 udgift	 til	
den	 overdækkede	 arkade	 omfatter	 således	 alene	
terminalanlæggets	andel.

Vurdering	af	omfanget	af	ekstrafundering	(pæleramning),	
jordforurening	 samt	 nedrivning	 af	 eksisterende	 ejen-
domme	på	arealet	er	baseret	på	notat	af	november	2005	
om	 byggemodningsmuligheder	 for	 område	 1-5	 og	 13	
indenfor	rammelokalplan	�49.

I	 anlægsoverslagene	 for	 de	 enkelte	 scenarier	 er	 der	
alene	 medtaget	 de	 parkeringspladser,	 der	 fremgår	 af	
afsnit	5.2.	Disse	pladser	indgår	i	2	parkeringskældre,	der	
er	planlagt	placeret	dels	under	byggerierne,	dels	under	

en	del	af	terminalanlægget.	De	2	parkeringskældre	har	
følgende	omfang:

Den	 ene	 parkeringskælder,	 der	 er	 tænkt	 beliggende	
under	 byggeriet	 og	 terminalanlægget	 nord	 for	 den	
overdækkede	arkade,	omfatter	285	p-båse.

Den	anden	parkeringskælder,	 der	 er	 tænkt	 beliggende	
under	 byggeriet	 syd	 for	 den	 overdækkede	 arkade,	
omfatter	115	p-båse.	

Den	 samlede	 anlægsøkonomi	 for	 disse	 2	 parkerings-
kældre	er	vurderet	til	190	mio.	kr.

Inventar	er	generelt	ikke	medtaget	i	anlægsøkonomien.	
Til	 orientering	 kan	 det	 nævnes,	 at	 der	 fra	 Næstved	
og	 Kolding	 kommuner	 er	 oplyst	 inventarudgifter	 på	
deres	 nybyggede	 biblioteker	 på	 mellem	 12-16	 %	 af	
byggeudgifterne.

Udgifter	 til	 moms	 og	 eventuelt	 grundkøb	 er	 ikke	
medregnet.

6.2		 Scenarium	1

Offentligt byggeri:

Forberedende	arbejder

Biblioteksbyggeriet	

Bibliotekets	andel	i	terrænanlæg

55	p-båse	i	p-kælder

Privat byggeri:

DGI/SG	byggeri

Andel	af	terrænanlæg	til	DGI/SG

75	p-båse	i	p-kælder

Terminalbyggeri:

Terminalfunktioner	 placeret	 i	 den	
overdækkede	arkade

50	p-båse	i	p-kælder

5.500	m2

2.500	m2

7.500	m2

�.240	m2

480	m2

kr.	 700.000

kr.	 102.200.000

kr.	 6.100.000

kr.	 26.100.000

	

kr.	 119.900.000

kr.	 4.500.000

kr.	 �5.600.000

	

kr.	 5.600.000

Kr.	 23.700.000

Anlægs- og byggeudgifter
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Tid,	økonomi	og	organisering

Forslag til udbuds- og finansieringsformer

Biblioteket	med	de	tilhørende	offentlige	anlæg:

- Traditionelt udbud	med	projektering	og	udbud	i	hoved-
/fagentreprise.	Kommunen	står	 for	 finansieringen	 samt	
efterfølgende	drift	og	vedligehold.

- Funktionsudbud i	totalentreprise.	Kommunen	står	for	
finansieringen	samt	efter-følgende	drift	og	vedligehold.

- OPP-udbud.	 Udbydes	 på	 byggeprogram	 og	 leje-
betingelser.	OPP-selskabet	står	for	finansieringen	samt	
efterfølgende	 drift	 og	 vedligehold.	 Kommunen	 lejer	
byggeriet	i	en	årrække	(20	–	30	år)	med	tilbagekøbsret	
efter	lejeperiodens	udløb.	Hel	eller	delvis	deponering	af	
byggeudgift.

Byggeriet	for	DGI/SG: 

Salg	af	grund	til	developer,	der	giver	tilbud	på	grund	med	
projekt.

Samlet	udbud:

Alternativt	 kan	 der	 også	 overvejes	 et	 samlet	 udbud	 til	
konsortier,	 der	 giver	 OPP-tilbud	 på	 den	 offentlige	 del	
af	 byggeriet	 og	 delveloper-tilbud	 på	 den	 private	 del	 af	
byggeriet.	Evaluering	af	tilbudet	skal	ske	som	en	samlet	
vurdering	af	OPP-tilbud	og	developer	tilbud.

Byggeri	for	kommunen	omfattende:

Bibliotek	 inkl.	museum	og	 lokalhistorisk	arkiv	med	 i	alt	
ca.	6.500	m²	

Videncenter	på	ca.	2.500	m²	

Multianvendelig	stor	sal	på	ca.	1.500	m²

Terrænanlæg	 og	 overdækket	 forbindelse	 mellem	 byg-
geriet	og	terminalarealet.
.

Forslag til udbuds- og finansieringsformer

Det	samlede	byggeri:

-	Traditionelt	udbud	med	projektering	og	udbud	i	hoved-
/fagentreprise.	Kommunen	står	 for	 finansieringen	 samt	
efterfølgende	drift	og	vedligehold.

-	 Funktionsudbud	 i	 totalentreprise.	 Kommunen	 står	 for	
finansieringen	samt	efterfølgende	drift	og	vedligehold.

-	 OPP-udbud.	 Udbydes	 på	 byggeprogram	 og	 leje-
betingelser.	OPP-selskabet	står	for	finansieringen	samt	
efterfølgende	 drift	 og	 vedligehold.	 Kommunen	 lejer	
byggeriet	i	en	årrække	(20	–	30	år)	med	tilbagekøbsret	
efter	lejeperiodens	udløb.	Hel	eller	delvis	deponering	af	
byggeudgift.Offentligt byggeri:

Forberedende	arbejder

Biblioteksbyggeriet

Virtuelt	universitet

Multianvendelig	hal

Terrænanlæg

125	p-båse	i	p-kælder

Terminalbyggeri:

Terminalfunktioner	placeret	i	den
overdækkede	arkade

50	p-båse	i	p-kælder

6.500	 m²	

2.500	 m²	

1.500	 m²	

5.000	 m²	

	

480	 m²	
	

kr.	 700.000

kr.	 121.900.000

kr.	 47.700.000

kr.	 �4.700.000

kr.	 9.600.000

kr.	 59.400.000

	

kr.	 5.600.000

Kr.	 23.700.000

Anlægs- og byggeudgifter

6.�		 Scenarium	2
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Byggeri	for	kommunen	omfattende:

Bibliotek	på	i	alt	ca.	5.700	m²	

Børne-	og	ungdomskulturhus	/	eksperimentarium	på	ca.	
2.500	m²	

Byferie	på	ca.	1.500	m²

Penthouse-boliger	på	ca.	1.000	m²	

Butikker	(markedshal)	og	1.200	m²

Terrænanlæg	 og	 overdækket	 forbindelse	 mellem	
byggeriet	og	terminalarealet.

Forslag til udbuds- og finansieringsformer

Biblioteket	og	øvrige	offentlige	byggeri:

-	Traditionelt udbud	med	projektering	og	udbud	i	hoved-
/fagentreprise.	Kommunen	står	 for	 finansieringen	 samt	
den	efterfølgende	drift	og	vedligehold.

-	 Funktionsudbud	 i	 totalentreprise.	 Kommunen	 står	
for	 finansieringen	 samt	 den	 ef-terfølgende	 drift	 og	
vedligehold.

-	 OPP-udbud.	 Udbydes	 på	 byggeprogram	 og	 leje-
betingelser.	OPP-selskabet	står	for	finansieringen	samt	
den	efterfølgende	drift	og	vedligehold.	Kommunen	lejer	
byggeriet	i	en	årrække	(20	–	30	år)	med	tilbagekøbsret	
efter	lejeperiodens	udløb.	Hel	eller	delvis	deponering	af	
byggeudgift.

Det	private	byggeri:	

Salg	af	grund	til	developer,	der	giver	tilbud	på	grund	med	
projekt

Samlet	udbud:

Alternativt	 kan	 der	 også	 overvejes	 et	 samlet	 OPP	 og	
developer	udbud	 til	konsortier,	der	giver	OPP-tilbud	på	
den	 offentlige	 del	 af	 byggeriet	 og	 delveloper	 tilbud	 på	
den	pri-vate	del	af	byggeriet.	Evaluering	af	tilbudet	skal	
ske	som	en	samlet	vurdering	af	OPP-tilbud	og	developer	
tilbud.

6.4		 Scenarium	�

Offentligt byggeri:

Forberedende	arbejder

Biblioteksbyggeriet

Børne-	og	ungdomskulturhus

82	p-båse	i	p-kælder

Andel	af	terrænanlæg

Privat byggeri:

Byferie	/	hotelfunktion

15	p-båse	i	p-kælder

Penthouse-boliger

10	p-båse	i	p-kælder

Butikker	(markedshal)	m.v

Andel	af	terrænanlæg

24	p-båse	i	p-kælder

Terminalbyggeri:

Terminalfunktioner	 placeret	 i	 den	
overdækkede	arkade

50	p-båse	i	p-kælder

5.700	 m²	

2.500	 m²	

	 	

3.800	 m²	

	

1.500	 m²	

	

1.000	 m²	

	

1.200	 m²

7.900			m²

	

	

480	 m²	

	

kr.	 700.000

kr.	 105.800.000

kr.	 40..�00.000

kr.	 �9.000.000

kr.	 7.900.000

	

kr.	 �4.400.000

kr.	 7.100.000

kr.	 18.700.000

kr.	 4.800.000

kr.	 19.000.000

kr.	 5.100.000

kr.	 11.400.000

	

kr.	 5.600.000

Kr.	 23.700.000

Anlægs- og byggeudgifter
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Byggeri	for	kommunen	omfattende:

Bibliotek	på	i	alt	ca.	5.700	m²	

Sundheds	”inforama”	i	alt	ca.	2.500	m²	
”Citta	Slow”	/	Slowfood	på	ca.	2.500	m²

Terrænanlæg	 og	 overdækket	 forbindelse	 mellem	 byg-
geriet	og	terminalarealet.

Forslag til udbuds- og finansieringsforme

Biblioteket	og	øvrige	offentlige	byggeri:

-	Traditionelt udbud	med	projektering	og	udbud	i	hoved-
/fagentreprise.	Kommunen	står	 for	 finansieringen	 samt	
efterfølgende	drift	og	vedligehold.

- Funktionsudbud	i	totalentreprise.	Kommunen	står	for	
finansieringen	samt	efter-følgende	drift	og	vedligehold.

-	 OPP-udbud.	 Udbydes	 på	 byggeprogram	 og	 leje-
betingelser.	OPP-selskabet	står	for	finansieringen	samt	
efterfølgende	 drift	 og	 vedligehold.	 Kommunen	 lejer	
bygge-riet	i	en	årrække	(20	–	30	år)	med	tilbagekøbsret	
efter	lejeperiodens	udløb.	Hel	eller	delvis	deponering	af	
byggeudgift.

Det	private	byggeri:	

Salg	af	grund	til	developer,	der	giver	tilbud	på	grund	med	
projekt

Samlet	udbud:

Alternativt	 kan	 der	 også	 overvejes	 et	 samlet	 OPP	 og	
develper	 udbud	 til	 konsortier,	 der	 giver	 OPP-tilbud	 på	
den	 offentlige	 del	 af	 byggeriet	 og	 delveloper	 tilbud	 på	
den	private	del	af	byggeriet.	Evaluering	af	 tilbudet	skal	
ske	som	en	samlet	vurdering	af	OPP-tilbud	og	developer	
tilbud

6.5		 Scenarium	4

Offentligt byggeri:

Forberedende	arbejder

Biblioteksbyggeriet

57	p-båse	i	p-kælder

Andel	af	terrænanlæg

Privat byggeri:

Sundheds	”inforama”

25	p-båse	i	p-kælder

”Citta	Slow”	/	Slowfood

Andel	af	terrænanlæg	

24	p-båse	i	p-kælder

Terminalbyggeri:

Terminalfunktioner	 placeret	 i	 den	
overdækkede	arkade

50	p-båse	i	p-kælder

5.700	 m²

2.460	 m²

2.500	 m²

2.500	 m²

2.870	 m²

480	 m²	
	
	

kr.	 700.000

kr.	 106.200.000

kr.	 27.100.000

kr.	 6.100.000

	

kr.	 �6.200.000

kr.	 11.900.000

kr.	 18.000.000

kr.	 11.400.000

kr.	 4.700.000

	

kr.	 5.600.000

Kr.	 23.700.000

Anlægs- og byggeudgifter

Tid,	økonomi	og	organisering

6.6		 Drifts-	og	vedligeholdelsesudgifter

Udgifterne	til	drift	og	vedligehold	kan	opdeles	i	følgende	
hovedposter:

Vedligehold	 omfattende	 udvendig	 og	 indvendig	
vedligehold	 bygning,	 bygningsinstallationer,	 teknisk	
inventar	og	det	tilhørende	terrænanlæg.

Forsyning	omfattende	forbrug	af	el,	varme,	vand,	afløb	
og	renovation.

Renhold	 omfattende	 ud-	 og	 indvendig	 renhold	 inkl.	
vinduespolering	m.m.

Fælles drift	 omfattende	 driftspersonale,	 værktøj	 og	
maskiner,	forsikringer	og	service.

Byggeriet	 og	 anlægget	 kan	 på	 det	 aktuelle	 stade	 i	
planlægningsforløbet	 opdeles	 i	 følgende	 overordnede	
kategorier	 i	 drifts-	 og	 vedligeholdelsesmæssig	
sammenhæng:

Bygninger	 omfattende	 alle	 de	 aktuelle	 typer	 i	 de	
forskellige	scenarier,	idet	de	mindre	forskelle,	der	måtte	
være	i	udgiftsvurderingen	for	de	enkelte	bygningstyper,	
vil	 være	 mindre	 end	 den	 usikkerhed,	 der	 er	 på	
vurderingerne.

Overdækket arkade,	der	er	speciel	i	forhold	til	det	øvrige	
byggeri.

Parkeringskældre.

Udgifterne	 er	 i	 det	 følgende	 relateret	 til	 og	 oplyst	 som	
årlige	udgifter	pr.	m²	etageareal.	Priserne	er	baseret	på	
erfaringspriser	og	generelle	 tilgængelige	planlægnings-
priser.	 Alle	 priser	 er	 månedlige	 udgifter	 i	 kr.	 pr.	 m²	
etageareal	ekskl.	moms	ved	prisni-veau	pr.	januar	2008.

Kategori af byggeri

Alle	bygningstyper
overdækket	arkade
Parkeringskældre

Vedligehold

140
140
100

Forsyning

160
40
40

Renhold

100
100
80

Fælles drift

40
40
40

Alle	priser	er	månedlige	udgifter	i	kr.	pr.	m²	etageareal	ekskl.	moms	ved	prisni-veau	pr.	januar	2008.
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6.7	 Sammenfatning	vedrørende	de		
	 forskellige	udbudsformer

Med	 de	 aktuelle	 forventede	 anlægsudgifter	 for	 det	
offentlige	 byggeri	 i	 alle	 scenarier,	 vil	 projektet	 være	
underlagt	 EU’s	 udbudsdirektiver	 for	 såvel	 udbud	 af	
rådgivningsydelser	 som	 udbud	 af	 anlægs-	 og	 bygge-
arbejder.

Traditionelt udbud

Kommunen	 forestår	 som	 bygherre	 følgende	 hoved-
opgaver:

•	 Planlægning
•	 Programmering
•	 Udbud	og	valg	af	rådgivere
•	 Projektering
•	 Entrepriseudbud	til	hoved-	eller	fag-	 	
	 entreprenører
•	 Kontrahering	af	entreprenører
•	 Opfølgning	i	udførelsesfasen
•	 Drift	og	vedligehold
•	 Finansiering

Væsentlige	fordele	ved	denne	udbudsform	er:

•	 Priskonkurrence
•	 Veldefineret	konkurrencegrundlag
•	 Entydigt	serviceniveau
•	 Klar	arbejdsdeling	mellem	bygherre	og
	 entreprenør/leverandør

Udfordringer:

•	 Mangel	på	samarbejde	og	tilpasning	af
	 opgaveløsningen	med	entreprenør/leverandør
•	 Entreprenøren/leverandøren	tager	ikke
	 ejerskab
•	 Betydeligt	omfang	af	kravspecifikationer	til
	 tilbud

Organisationsdiagram	–	traditionelt	udbud

Funktionsudbud

Udbud	 på	 funktionskrav/byggeprogram	 til	 totalentre-
prenør

Kommunen	 forestår	 som	 bygherre	 følgende	
hovedopgaver:

•	 Planlægning
•	 Programmering
•	 Udbud	til	totalentreprenører
•	 Kontrahering	med	totalentreprenør
•	 Opfølgning	i	udførelsesfasen
•	 Drift	og	vedligehold
•	 Finansiering

Totalentreprenøren	forestår:

•	 Projektering	ved	egne	rådgivere
•	 Egen	optimering	af	projekt	
•	 Indhentning	af	tilbud	på	fagentrepriser

Udfordringer:

•	 Mindre	indflydelse	på	detailløsninger
•	 Store	krav	til	et	sikkert	og	vel-
	 defineret	udbudsmateriale
•	 Entreprenøren	tager	kun	ejerskab	i	begrænset		
	 omfang
•	 Risiko	for	”discount”	løsninger

Organisationsdiagram	–	funktions	udbud

Anlæg Drift

Bygherre
(anlæg	drift)

Rådgiver
(anlæg)

Entreprenør
(anlæg)

Leverandør
(anlæg)

Rådgiver
(drift)

Entreprenør
(drift)

Leverandør
(drift)

Anlæg Drift

Total
entreprenør

Rådgiver
(anlæg)

Entreprenør
(anlæg)

Leverandør
(anlæg)

Rådgiver
(drift)

Entreprenør
(drift)

Leverandør
(drift)

Bygherre
(anlæg	drift)

Bygherre-
rådgiver
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OPP-udbud

Udbud	på	funktionskrav/byggeprogram	til	OPP-selskab.	
Muligheden	 for	 OPP-udbud	 er	 betinget	 af,	 om	 der	 er	
tilstrækkelig	interesse	for	denne	udbudsform	i	området,	
herunder	om	byggeriet	har	den	rigtige	størrelse	(byggerier	
omkring	100	mio.	kr.	ligger	nok	på	minimumsgrænsen).

Der	 er	 således	 behov	 for	 en	 markedsundersøgelse,	
inden	der	træffes	valg	om	at	arbejde	videre	med	denne	
løsning.

Kommunen	 forestår	 som	 bestiller	 følgende	
hovedopgaver:

•	 Planlægning
•	 Programmering
•	 Særlige	udbudsbetingelser	omfattende	
	 lejebetingelser,	betingelser	for	tilbagekøb	samt	
	 krav	til	drift	og	vedligehold.
•	 Kontrahering	med	OPP-selskab
•	 Opfølgning	i	udførelsesfasen

OPP-selskabet	forestår:

•	 Projektering
•	 Tilbudsindhentning	på	entreprisearbejder
•	 Udførelsesfasen
•	 Finansiering
•	 Drift	og	vedligehold	gennem	en	aftalt	leje-	
	 periode

Væsentlige	fordele	ved	denne	udbudsform	kan	være:

•	 Mulighed	for	bedre	totaløkonomi
•	 Bedre	risikofordeling	mellem	bygherre	og	OPP-	
	 selskabet
•	 Sikring	af	at	vedligeholdelsesniveauet	bliver		
	 holdt	gennem	hele	perioden
•	 Privat	finansiering

Udfordringer:

•	 Lang	kontraktperiode	med	fast	aftalt	drift	og		
	 vedligehold,	der	ikke	umiddelbart	kan	ændres.
•	 Kompleks	kontrakt	og	høje	transaktions-		
	 omkostninger
•	 Uafklarede	generelle	skattemæssige	forhold
•	 Krav	om	deponering	af	”købssum”	(kun	mindre		
	 muligheder	for	delvis	dispensation	herfor).

Organisationsdiagram	–	Opp-udbud

Udbud til developer

Omfatter	kun	den	private	del	af	byggeriet	og	forudsætter	
salg	af	grund	til	developer

Kommunen	 forestår	 følgende	 som	 nuværende	
grundejer:

•	 Udarbejder	udbudsmateriale	omfattende
	 salgsbetingelser	samt	krav	til	det	projekt
	 developer	skal	opføre	på	arealet.
•	 Definerer	i	udbudsmaterialet	krav	til	sammen-	
	 spillet	med	det	offentlige	byggeri	på	de	til-
	 stødende	arealer,	herunder	også	terminal-	
	 anlægget.
•	 Evaluerer	tilbud	med	de	tilhørende	projekter.
•	 Kontraherer	med	den	valgte	developer

Udfordringer:

•	 Sikring	af	kvalitet	og	udformning	af	det	private		
	 byggeri
•	 Sikre	samspil	mellem	det	offentlige	byggeri	og		
	 det	private	byggeri.

Samlet udbud

Et	samlet	udbud	til	konsortier,	der	skal	være	OPP	selskab	
på	den	offentlige	del	af	byggeriet	og	samtidig	skal	være	
grundkøber	 og	 udvikler	 af	 det	 private	 byggeri	 på	 are-
alet.

Fordele	og	udfordringer:

•	 Evaluering	af	tilbud	er	meget	kompleks
•	 Herudover	gælder	de	samme	bemærkninger,		
	 der	er	anført	under	OPP-udbud	og	developer		
	 udbud.

Overordnet tidsplan for realisering af 
projektet

Der	er	foretaget	en	overordnet	vurdering	af	tidsplanen	for	
realisering	af	projektet,	der	indikerer	en	samlet	nødvendig	
tid	 på	 ca.	 42	måneder	 =	 3,5	 år	 -	 til	 gennemførelse	 af	
projektet.

Der	 kan	 naturligvis	 være	 mindre	 forskelle	 i	 tidsplanen	
for	 de	 forskellige	 scenarier	 og	 valg	 af	 udbudsformer.	
Overordnet	set	er	omfanget	af	byggerierne	i	de	forskellige	
scenarier	nogenlunde	af	samme	størrelse,	og	de	samme	
processer	 gennemløbes	 uanset	 valget	 af	 udbudsform	
blot	i	forskellige	ansvarsmæssige	regier.

Til	 illustration	 af	 det	 overordnede	 tidsmæssige	 forløb	
er	der	nedenfor	vist	en	rammetidsplan	for	scenarium	2,	
hvor	alle	byggearbejder	foregår	i	offentligt	regi,	og	hvor	
der	er	forudsat	et	traditionelt	forløb	med	projektering	og	
valg	af	entreprenør	til	gennemførelse	af	projektet.

Aktivitet 2008 2009 2010 2011 2012

Beslutning

Valg	af	udbudsform

Lokalplan

Byggeprogram

Grundundersøgelser

Valg	af	rådgivere

Projektering

Valg	af	entreprenører

Forberedende	arbejder

Bygge-	/	anlægsarbejde

Indflytning
Rammetidsplan	for	et	traditionelt	udbud.

Det	 er	 forudsat,	 at	 de	 2	 parkeringskældre	 udføres	
sammen	med	og	sideløbende	med	byggeriet	og	 inden	
for	den	anførte	tidsramme.

OPP-selskab
(anlæg/drift)

Rådgiver
(anlæg)

Entreprenør
(anlæg)

Leverandør
(anlæg)

Rådgiver
(drift)

Entreprenør
(drift)

Leverandør
(drift)

Offentlig	part
(anlæg	drift)

Financiel	
og	juridisk	
rådgiver

Servicefirma
(drift)

Bank
(finansiel	
kilde)

Bygherre-
rådgivning
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Med	 henblik	 på	 en	 mere	 detaljeret	 belysning	 af	
mulighederne	for	udformning	og	indretning	af	bygnings-
faciliteterne	 i	 scenarium	 1	 og	 3	 har	 C&W	 Arkitekter	
udarbejdet	 et	 forslag	 til	 etageplaner	 med	 tilhørende	
tværsnit.	 Disse	 ”udfoldede”	 planer	 er	 sammen	 med	
modelfotos	fra	et	tidligere	udarbejdet	forslag	til	udformning	
af	 et	 kombineret	 biblioteks-	 og	 SG/DGI-byggeri	 på	
grunden	samlet	på	de	følgende	sider.	
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Situationsplan

SG / DGI

Bibliotek
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Principsnit

Eksempler	på	bygningsindretning
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Parterre	1:600

TOTAL	:		 	 											20.855	m2
SG	/	DGI	:	 	 	 7500	m2
BIBLIOTEK	:	 	 	 5500	m2
MUSEUM	:	 	 	 		955	m2
PARKERING	/disp.	:	 						5400/1500m2

SG	/	DGI	:	 Museum	:	
4�25	m2		 405	m2

Bibliotek	:	 Parkering	:	 	
5500	m2		 5400	m2

Eksempler	på	bygningsindretning
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Stueplan	1:600

TOTAL	:		 	 											20.855	m2
SG	/	DGI	:	 	 	 7500	m2
BIBLIOTEK	:	 	 	 5500	m2
MUSEUM	:	 	 	 		955	m2
PARKERING	/disp.	:	 						5400/1500m2

SG	/	DGI	:	 Museum	:	
1045	m2		 550	m2

Bibliotek	:	 	 	
2110	m2		

Eksempler	på	bygningsindretning
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1.Salsplan	1:600

TOTAL	:		 	 											20.855	m2
SG	/	DGI	:	 	 	 7500	m2
BIBLIOTEK	:	 	 	 5500	m2
MUSEUM	:	 	 	 		955	m2
PARKERING	/disp.	:	 						5400/1500m2

SG	/	DGI	:	
1710	m2		

Bibliotek	:	 	 	 	
1040	m2		

Eksempler	på	bygningsindretning
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2.Salsplan	1:600

TOTAL	:		 	 											20.855	m2
SG	/	DGI	:	 	 	 7500	m2
BIBLIOTEK	:	 	 	 5500	m2
MUSEUM	:	 	 	 		955	m2
PARKERING	/disp.	:	 						5400/1500m2

SG	/	DGI	:	 	
420	m2	
	
Bibliotek	:	 	 	
1280	m2		

Eksempler	på	bygningsindretning
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Situationsplan

Markes-
plads

Gangbro

Videnscenter / 
byferie

Bibliotek
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Principsnit

Eksempler	på	bygningsindretning
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Parterre	1:600

TOTAL	:		 	 											17.0�5	m2
VIDEN,OPLEVELSE,SUNDHED	:	 5180	m2
BIBLIOTEK	:	 	 	 5500	m2
MUSEUM	:	 	 	 		955	m2
PARKERING	:	 	 	 5400	m2

Viden,oplevelse,sundhed	:			Museum		:
1100	m2		 																405	m2
	
Bibliotek	:	 Parkering	/disp.	:	 	
1070	m2		 5400	m2	/	1500	m2

Eksempler	på	bygningsindretning
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Stueplan	1:600

TOTAL	:		 	 											17.0�5	m2
VIDEN,OPLEVELSE,SUNDHED	:	 5180	m2
BIBLIOTEK	:	 	 	 5500	m2
MUSEUM	:	 	 	 		955	m2
PARKERING	:	 	 	 5400	m2

Viden,oplevelse,sundhed	:		
1100	m2		 																
	
Bibliotek	:	 Museum	:	 	
2110	m2		 550	m2

Eksempler	på	bygningsindretning
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1.Salsplan	1:600

TOTAL	:		 	 											17.0�5	m2
VIDEN,OPLEVELSE,SUNDHED	:	 5180	m2
BIBLIOTEK	:	 	 	 5500	m2
MUSEUM	:	 	 	 		955	m2
PARKERING	:	 	 	 5400	m2

Viden,oplevelse,sundhed	:		
1200	m2		 																
	
Bibliotek	:	 	 	
1040	m2		

Eksempler	på	bygningsindretning
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2.Salsplan	1:600

TOTAL	:		 	 											17.0�5	m2
VIDEN,OPLEVELSE,SUNDHED	:	 5180	m2
BIBLIOTEK	:	 	 	 5500	m2
MUSEUM	:	 	 	 		955	m2
PARKERING	:	 	 	 5400	m2

Viden,oplevelse,sundhed	:		
1500	m2		 																
	
Bibliotek	:	 	 	
1280	m2		

Eksempler	på	bygningsindretning




