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VISION /

Kulturkøbstad Maribo
Maribo er kommunens mest markante bosætningsby og et vigtigt historisk omdrejningspunkt for politiske-, religiøse- og kulturelle bevægelser på Lolland. Maribos tætte historiske
bykerne skaber kontrast til søernes udstrakte vidder, der omfavner domkirkebyen fra alle
sider. Den aktive handelsby er fast besluttet på at stå ved sin markante rolle som kultur- og
oplandsby for Midt- og Østlolland, ved at udvikle nye byrum af høj international kvalitet,
øge funktionstætheden i bykernen og styrke sammenhængen mellem by og naturpark.
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Hvad er en områdefornyelse?
En områdefornyelse er en 5- årig helhedsorienteret byudviklingsindsats i et afgrænset byområde, som har behov for et særligt fokus.
Program for Områdefornyelsen Maribo bliver behandlet politisk i foråret 2015, hvorefter det bliver sendt til godkendelse i Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter.

De centrale elementer i en områdefornyelse er:
•
•
•
•

At inddrage og samarbejde med lokale aktører og borgere.
At forbedre byrum – parker, veje, pladser og stier.
At koordinere og skabe bedre sammenhæng mellem både 		
fysiske og sociale indsatser.
At styrke private investeringer i området.

Økonomi
Områdefornyelsen finansieres med
2/3 kommunale midler og 1/3 statslig refusion. Herudover er det ambitionen, at der også tiltrækkes private
investeringer og bidrag fra fonde
og puljer – såvel kommunale som
statslige. Områdefornyelsen Maribo
har et budget på 13.2 mio.kr, finansieret igennem 8.8 mio.kr. fra Lolland
Kommune, mens Ministeriet for by,
bolig og landdistrikter bidrager med
4.4 mio.kr.

Organisation
Områdefornyelsen administreres og
faciliteres af Udvikling og Erhverv,
Lolland kommune. Alle fysiske indsatser bliver kvalitetssikret i tæt samarbejde med Park og Vej og kommunens teknik- og miljømyndighed.
Et centralt indsatsområde i områdefornyelsen er opbygningen af en ny
tværsektoriel samarbejdsplatform
kaldet ”Bysamarbejdet Maribo”.
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INDLEDNING
Formålet med områdefornyelsen er at give de fire indsatsområder et kvalitetsløft og skabe en dynamisk og veldefineret
bykerne
Med dette program for Områdefornyelsen
Maribo, ønsker Lolland Kommune at konkretisere de overordnede udviklingsspor i
Plan- og Udviklingsstrategien og principper
for byens udvikling beskrevet i ”Byrumsprogrammet for Maribo”.
Lolland Kommune gennemfører, som en del
af byrumsprogrammet, en områdefornyelse
i Maribo. Områdefornyelsens overordnede
fokus er at tydeliggøre Maribos bykerne og
styrke byen som en god handels- og hverdagsby. Samtidig skal områdefornyelsen sikre Maribos identitet som en aktiv og levende
Domkirkeby midt i Naturpark Maribosøerne,
for også herigennem at styrke turismepotentialet.
Inden for den udpegede bykerne udpeges
fire afgrænsede områder kaldet ankerpunkter, hvoraf tre omfattes af områdefornyelsen.

Udover disse fysiske nedslagsområder omfatter områdefornyelsen også tværgående
sociale og bylivsfremmende samarbejder
mellem mange forskellige aktører, offentlige
såvel som private. Disse indsatser er samlet
beskrevet under BYSAMARBEJDET MARIBO.
Gennemgående i områdefornyelsen er et
stort fokus på at skabe byrum, som virker
inviterende for byens borgere og tiltrækker
børn og unge i langt højere grad end i dag.
Formålet med områdefornyelsen er at give
de tre ankerpunkter et kvalitetsløft og skabe en dynamisk og veldefineret bykerne.
Projekterne skal være med til at skabe en
større sammenhæng i byen og fremvise byens unikke kvaliteter som domkirkeby, i en
naturpark på en meget mere direkte og inviterende facon.

ROLLE- OG ANSVARSFORDELING

Økonomiudvalget i LK

Administrativ
styregruppe i Lolland
Kommune.

Udvikling og
Erhverv

Facilitering af bysamarbejdets udviklingsforum,
byforum, puljeadministration.
Fundraising
Administration af partnerskabspuljen

Byskov/Jernbanegade
Østergade ved
Lollandscenter/Bagtorvet
Bysamarbejdets
udviklingsråd

INDSATSOMRÅDE
USYNLIG SAMTALER
KLOSTERSØEN

BOBLER

IKKE FINANSIEREDE
PROJEKT IDÉER

Illustration: Områdefornyelsens sammenhæng til kommunens strategiske

Koordination med PV+TM

Projektledelse 3 fysiske indsatser.

Biografkilen
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Sikring af projektets fremdrift

Koordination af den administrativ styregruppe

Bysamarbejdet

BYRUMS
PROGRAMMER

Overordnet kvalitetssikring og koordination.

Kontakt til MBBL

OMRÅDEFORNYELSE
PLAN OG
UDVIKLINGSSTRATEGI

Beslutningstagere

Rådgivende følgegruppe for de tre fysiske
indsatser og bylivspuljen

Illustration: Rolle- og ansvarsfordeling i områdefornyelsen.

”

Naturpark Maribosøerne smyger sig
helt ind til bykernen
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BAGGRUND
Markante ændringer i befolkningssammensætningen, nye handelsmønstre og forventninger om at udnytte stedbundne kvaliteter i udviklingen af rekreative byrum, er centrale punkter i de kommende års udvikling af Maribo.

ERHVERV

KULTUR- OG OFF.INSTITUTIONER

DETAILHANDEL
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Lolland mærker ligesom mange andre kommuner de hastige forandringer, der præger
landområder og provinsbyer i disse år. Markante ændringer i befolkningssammensætningen, nye handelsmønstre og forventninger om at udnytte stedbundne kvaliteter i
udviklingen af rekreative byrum, er centrale
temaer i de kommende års udvikling af Maribo.
De hastigt ændrede handelsmønstre er en
af de mest synlige udfordringer i landets
mindre bysamfund, også på Lolland. Store
detailkæder, der før understøttede udvalgshandlen i bykernen, finder plads til stadigt
større butikker på byernes indfaldsveje. Tilbage står en splittet bykerne med høj historisk bevaringsværdi, der ikke længere appellerer til samme antal forretningsdrivende.
I dag udgøres udvalgshandelen i bykernen
af 60 udvalgsbutikker, et imponerende antal for en by med 6000 indbyggere. Disse 60
butikker er nøglen til fremtidens handelsudvikling, der peger i retning af større specialisering og styrkelse igennem klyngesamarbejder, understøttet af en kontinuerlig og
sammenhængende udvikling af byens offentlige rum.
Byen har en stolt historie som både kulturby
og købstad, hvilket årligt anerkendes af et
stort antal turister og besøgende. Svage fysiske forbindelser, mellem bykerne og naturpark, er særligt synlige for disse grupper. En
styrkelse af de fysiske og mentale forbindelser, mellem bykerne og naturpark, anerkendes bredt som et af de største potentialer for
byens udvikling.
Mens indbyggertallet i Maribo i mange år
har ligget stabilt, så har byrollemønsteret i
kommunen over få år ændret sig radikalt,
og mange områder på Lolland har oplevet
funktionstab. Den kommunale servicestruktur er på nuværende tidspunkt indrettet til
at tjene en større befolkning end den nuværende. Denne udvikling betyder at Maribo

skal være mere for flere, og samtidig åbne
sig op mod et stadigt større opland.
Via udviklingen og implementeringen af et
byrumsprogram for Maribo, er der sat gang
i en langsigtet proces, der skal styrke bykernen og understøtte kvalitet i de offentlige og
private tilbud. Indsatserne har både karakter
af fysiske nedslag, og sigter desuden på at
mobilisere andre typer af ressourcer i byens
udvikling. Et stærkt element i udviklingen af
disse indsatser vil være fokus på forskellige
former for borgerinddragelse og dataindsamling.

HISTORISKE KULTURMILJØER
DET STORE SØLANDSKAB

INTRUDUKTION

BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Maribo har som den eneste by i Lolland Kommune haft et stabilt
indbyggertal på omkring 6000 indbyggere, igennem flere årtier.
Men udviklingen kan hurtigt vende og det er nu, at det er tid til
at understøtte og videreudvikle de kvaliteter som tilflytterne tiltrækkes af, og lokale værdsætter.
Maribos historie som købstad går 600 år tilbage. Byens tidlige historie præges af anlæggelsen af Sankt Birgitta Klosteret i det naturskønne og frodige søområde. Klostret gjorde
med tiden Maribo til landsdelens mest betydningsfulde by, der med sin klosterkirke fik
domkirkestatus i 1803. I 1800-tallets økonomiske opblomstring opstod en række af nye
kvarterer, der med deres ensartethed også
har sat deres præg på byens homogenitet.

domsuddannelser og fritidsaktiviteter. Den
stærke tilknytning blandt børn- og ungegruppen, kommer desværre ikke til udtryk i
bykernens indretning og funktioner. For begge byer gælder det desuden, at de har en
stærk appel hos den mere modne del af befolkningen. Begge kommunens hovedbyer
har en sammenhæng og størrelse, der gør
at man ikke behøver at tage bil eller bus, når
man skal fra skole og videre til tandlægen, til
borgerservice, eller en tur ud i naturen. Denne tilgængelighed er en vigtig kvalitet for
byerne, og ønskes styrket igennem en opprioritering af forholdende for cyklister og gående. Maribo har, som den eneste by i Lolland Kommune, haft et stabilt indbyggertal
på omkring 6000 indbyggere, igennem flere
årtier. Men udviklingen kan hurtigt vende og
det er nu, at det er tid til at understøtte og
videreudvikle de kvaliteter som tilflytterne tiltrækkes af, og lokale værdsætter.

/ 1577 Resenkort

Sammen med Nykøbing regnes Maribo som
et kulturelt centrum for Lolland-Falster med
alle sine museer, domkirken og adskillige
herregårde i omegnen. Den korte afstand til
skove, søer og havet er blandt byens særlige
kvaliteter, der hånd i hånd med domkirkestatussen gør Maribo til en stærk og interessant by at bo i og besøge. Maribo serviceres
af en højprofileret lokalbane, der sikrer en
god opkobling til regionaltog i Nykøbing.
Motorvejen går helt tæt på bygrænsen, og
med den nye Femernforbindelsen kommer
Maribo til at ligge som et potentielt stop
imellem København og Hamborg.
Maribo spiller i dag en særlig rolle for børn
og unge som centrum for skoletilbud, ung/ 2015: workshop i forbindelse med
udvikling af model for Bysamarbejdet

Maribo: Luftfoto med markering af den nye bykerne-afgrænsning
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MARIBO BYKERNE I DAG / billeder af eksisterende forhold

Østergade mod Lollandscenteret

Banegårdspladsen med Stiftmuseum og grønt område ved rådhuset
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Østergade set fra torvet

Jernbanegade set fra torvet

Boligbebyggelse tæt på åløbet i naturparken

midt Østergade

Torvet

Kig fra domkirken over naturparkens søer

Kirkegården ved domkirken

domkirken

idyl langs Hunså i Naturparken

INTRUDUKTION

Vestergade

Butikscenter ved Vestergade set fra åen

Huse i Klosterstræde

Bagtorvet

Klostersøen set fra domkirken

Nørresø /Jernbaneoverskæring

Butikscenter ved Vestergade

Banegårdspladsen set fra Rådhuset

Sti langs Huns Å

Grønt areal foran Rådhus
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OVERORDNEDE UDVIKLINGSPRINCIPPER (beskrevet i byrumsprogrammet for Maribo)
Principperne er til for at sikre en sammenhængende byudvikling.
Principperne skal bruges som styringsredskaber, der skal sikre at
byen udvikler sig i en retning, der baserer sig på de stedsbundne
naturherligheder og bidrager til en intensivering af bylivet.
Mens områdefornyelsen er en afgrænset
femårig indsats, giver byrumsprogrammet
en langsigtet ramme for byen udvikling. På
baggrund af politiske drøftelser, arkitekternes visionsoplæg, borgermøder, arbejdsgruppens anbefalinger, bevægelsesanalyser og andre former for dataindsamling,
er der udarbejdet en række overordnede
principper for byens udvikling. Principperne
er beskrevet i det overordnede Byrumsprogram for Maribo og udgør den strategiske

ramme for indsatserne i områdefornyelsen.
Principperne er til for at sikre en sammenhængende byudvikling. Principperne skal
bruges som styringsredskaber, der skal sikre
at byen udvikler sig i en retning, der baserer sig på de stedsbundne naturherligheder
og bidrager til en intensivering af bylivet. Byrumsprogrammet giver byen en strategisk
ramme til at videreudvikle konkrete politiker
og strategier for f.eks. beplantning, belysning, by-inventar m.v.

Principperne er beskrevet under fire overskrifter:

•
•
•
•

AFGRÆNSNING OG INTENSIVERING
SAMMENHÆNG OG BEVÆGELSE
BYROLLE, IDENTITET OG FORMIDLING
BYLEDELSE

AFGRÆNSNING OG INTENSIVERING
Princippet understøtter en tæt afgrænset
bykerne, der centrerer byens offentlige og
private kernefunktioner. Bykernen styrkes
så den kan modstå de store forandringer
landsdelen er underlagt i disse år. Besøgende må ikke være i tvivl om, at man
inden for bykerneafgrænsningen befinder
sig i centrum af Maribo.
Forbindelserne til byens øvrige destinationer
markeres tydeligt i bybilledet. Denne fokusering sker på baggrund af flere års spredt
udvikling i Maribo, der har sat bykernen
under hårdt pres.
De kommende års udvikling i bykernen
centreres omkring ”ankerpunkter”, der er
særligt attraktive og levende steder i byen.
Disse punkter vurderes at opfylde centrale
behov og have en langsigtet appel til sine
brugergrupper. Ankerpunkterne rummer allerede i dag en række private og offentlige
aktører, der har stærke interesser i at videreudvikle stedet, og understøtte et levende
og dynamisk hverdagsliv.
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Udvælgelsen af ankerpunkter skal være
med til at intensivere bylivet og udvikle de
stedspecifikke byrumskvaliteter.
Afgrænsningen af bykernen er primært defineret af en kulturakse og en handelsakse,
der krydser hinanden på torvet.
Kulturaksen tager udgangspunkt i området
omkring Stiftsmuseet, togstationen, mediehusene, elværket og rådhuset, hvorefter
det krydser torvet og forbinder sig til det
kulturhistoriske miljø omkring domkirken,
klosterruinen og naturparken.
Den anden akse prioriterer handelsområdet, og strækker sig fra Lollandscenteret
til torvet, der som byens naturlige centrum
forener de to spor. En tredje forbindelseslinje går fra Suhrsgade, ned igennem biografkilen til søfronten.
Den tætte bykernedefinition skal sikre en
robust og fremtidssikret kerne, der kan modstå den store omstilling og tilpasning som

landets mindre købstæder er underlagt i
disse år.
Princippet tilskynder offentlige og private
aktører til at placere og re-lokalisere servicefunktioner i bykerneafgrænsningen, for
på denne måde at understøtte det højest
mulige flow af kunder og brugere i det
samme område. Med udviklingsprincippet
betyder det, at hvert enkelt projekt skal vurderes i forhold til en mulig placering inden
for bykerneafgrænsningen. Hvis det vurderes, at det ikke er muligt at finde en egnet
placering i bykernen, skal der tages højde
for byrumsprogrammets øvrige principper.
En måde at kunne navigere strategisk i dette udviklingsprincip er gennem udviklingen
af lokalplaner, der kan støtte op om fortætning, byliv og aktivitet i bykernen. Dette kan
bl.a. ske ved at afgrænse detailhandlens
placeringsmuligheder, således at handelen
intensiveres i en sammenhængende kerne,
i balance med den aktuelle efterspørgsel,
understøttet af muligheden for flere boliger
i bykernen.

INTRUDUKTION

BYROLLE, IDENTITET OG
FORMIDLING
Som en af to hovedbyer på Lolland har
Maribo en særlig forpligtelse til at åbne sig
mod oplandet. Hovedbyerne er med sit
høje udbud af handel, offentlig service og
arbejdspladser, en forudsætning for livet i
de store landområder på Midt- og Østlolland.
Maribo skal være midtpunkt for uddannelsesaktiviteter og turismeerhverv på Midt- og
Østlolland. Hovedbyerne udgør et centralt
knudepunkt i den offentlige transport på
Lolland, og motorvejen giver med dens
nærhed til byen, gode adgangsforhold for
opland og besøgende.
Maribo skal være en by man er stolt af at
bo i. Byens rummer en stærk historisk fortælling, der til tider overskygger det mere
fremadrettede perspektiv. Det er vigtigt at

fortid, nutid og fremtid integreres i en stærk
kernefortælling om byen. Byen bør være
imødekommende og give både borgere
og turister lyst til at se mere. Velkomsten
til byen – i form af togstationen og indfaldsvejene – skal synliggøre de mange
kvaliteter byen rummer og give lyst til at
udforske byens mange facetter. Dette kan
gøres via en bedre formidling af byen i det
fysiske byrum. Maribo har en stor kvalitet i
sin beliggenhed ud til Naturpark Maribosøerne og de intakte historiske miljøer, der
rummer mange spændende huse, stræder
og offentlige pladser. Men også steder som
byens gode idrætsfaciliteter, hyggelige
baggårde, ungemiljøer, havemiljøer osv.
fortjener at blive tydeligt formidlet.

BYLEDELSE
Princippet byledelse tager udgangspunkt i
et ønske om, at styrke samarbejde og netværk på tværs af organisationer, borgere
og øvrige interessenter i Maribo, så flere kan
bidrage med viden, visioner og knofedt i arbejdet med at udvikle fremtidens Maribo.
Der findes allerede masser af foreninger og
aktører, der er særdeles engageret i deres
sag og byen i øvrigt, men der kan opnås
endnu bedre resultater, hvis der arbejdes
tættere sammen. Således består udviklingsarbejdet under byrumsprogrammet ikke kun
af fysisk forankrede projekter, men sigter
også mod en organisatorisk oprustning.
En tilgang hertil kan være at fokusere mere
på vidensdeling og fælles koordinering af
aktiviteter i byen, for på den måde at styrke fællesskabet og frivilligheden på tværs af
byens netværk.

SAMMENHÆNG OG BEVÆGELSE
Princippet fokuserer særligt på at tydeliggøre og forbinde bykernen til den storslåede
natur, som omfavner Maribo fra alle sider.
Forbindelser kan både forstås som fysiske
forbindelser, der sikrer adgang til naturparken, men også på et mere symbolsk plan,
ved at invitere Maribosøernes mangfoldige
natur indenfor i selve bykernen.
Det er vigtigt, at der skabes en stærk sammenhæng mellem byens ankerpunkter og
de øvrige destinationer. Byen skal opleves
sammenhængende for både cyklister,
fodgængere og bilister. Der arbejdes

overordnet med at sikre en god tilgængelighed i bil, på udvalgte steder markeres
det tydeligt af, at bilerne her er på besøg,
og at færdsel sker på de bløde trafikanters præmisser. Stationsområdet skal være
inviterende og guide folk naturligt ned
mod torvet og videre mod søen. Når nye
initiativer udvikles i byen, er det vigtigt af
de forholder sig til sin placering i byen, og
understøtter forbindelserne til naturpark og
øvrige destinationer. Igen prioriteres gående og cyklende, på lige fod med bilisterne.
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NORD

Nørresø

INTRUDUKTION

Ankerpunkt: Banegårdspladsen
Området udgør en funktionsmættet
byportal for kultur og offentlig transport.
Stationsområdet spiller en særlig rolle
for børn og unge fra byens opland, der
skal til Maribo for at uddanne sig eller
benytte de mange kultur- og fritidstilbud.

Station
Avis
museum

teater

ade

Museumsg

hr

sg
ad
e

butikscenter
udvalgsvarer

multicenter

Ankerpunkter uden for bykernen
Detailhandelsklynge ved Hunså
På den centrale forbindelse mellem
B ovmindre
ejen buKlostersø og Nørresø, liggerret
tikscenter med tre store butikker. Centeret
vender sig mod oplandet mod vest og
samler en del af det kundeflow, som de
fem detailhandelsbutikker på indfaldsvejene skaber.

Su

Rådhus

Ves

terg

ad

e

ade

Øst

Østerg

Mellemgade

ade

terg

Ves

Hotel
Maribo
Søpark

Ankerpunkt Torvet
Byens hjerte og historiske samlingspunkt der markerer byens centrum.

Gl. Rådhus
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e

Lollandscentret

Ankerpunkt: Lollandscenteret
Som den eneste tilbageværende dagligvarekæde i bykernen, spiller Netto med
sit høje kundeflow, en afgørende rolle
for det tætte handelsudbud både i og
omkring Lollandscenteret. For mange
af byens besøgende udgør centeret en
form for byport, der giver adgang til den
bagvedliggende gågade.

stræ
kirke

ade

Bangs Have

ad

de

terg

Klos

Klostersøen

erg

Domkirke
Ankerpunkt udenfor bykernen
Domkirken / naturparken
Kulturmiljøet omkring domkirken
Med bykernens tæt-lave bebyggelse i ryggen, er kulturmiljøet omkring
domkirken stedet hvor de store elementer mødes og skaber et levende
byrum med historisk tyngde. Stedet
har igennem generationer givet
rum til leg, nærvær og eftertænksomhed, og er fortsat et af de mest
attraktive byrum i Maribo.

Signatur for afgrænsning af bykernen

”

De velbevarede huse omkring domkirken
giver bykernen en helt særlig karakter

Om bygningsbevarelse i Maribo
Maribo rummer i dag 2580 boligenheder,
heraf ligger de 236 boliger indenfor bykerneafgrænsningen.
I 28 % (65) af boligerne i bykernen, er der
ikke registreret beboere. Hele 41 % af boligerne er bevaringsværdige, mens kun fire
huse er fredede.
De tomme boliger udgør et potentiale
ift. at aktivere bylivet og understøtte handelsudbuddet i bykernen. Et af punkterne
i nærværende program er, at skabe en
tættere dialog mellem grundejere, for-

retningsdrivende, nuværende beboere,
boligsøgende, investorer og finansieringsrådgivere, med henblik på at udfolde dette
potentiale.
Lolland Kommune prioriterer ikke sine midler
i et bygningsbevaringsudvalg. I områdefornyelsen er der afsat midler i en partnerskabspulje, der skal motivere private
investeringer, der understøtter kvaliteten
af de offentlige byrum, og skaber bedre
sammenhæng til centrale institutioner og
virksomheder i bykernen.
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”

Torvet er stadig den centrale plads i
bykernen
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INTRODUKTION TIL OMRÅDEFORNYELSEN I MARIBO

DEN VELDEFINEREDE BYKERNE
Områdefornyelsen i Maribo skal styrke defineringen af bykernen
og styrke bylivet ved at formidle og skabe bedre sammenhæng
mellem Byskoven (banegårdspladsen), torvet/handelsgaden og
Domkirken/Naturpark Maribosøerne. Samtidig er der stort fokus
på at skabe byrum, som virker inviterende for byens borgere og
tiltrækker børn og unge i langt højere grad end i dag.

”

Tegningsmaterialet for hvert af de følgende indsatsområder, skal ses som et inspirationsoplæg til den videre
inddragelse og udvikling af de endelige løsninger.

Områdefornyelsen i Maribo skal styrke defineringen af bykernen og styrke bylivet
ved at formidle og skabe bedre sammenhæng mellem Byskoven (banegårdspladsen), torvet/handelsgaden og domkirken/
Naturpark Maribosøerne.
Samtidig er der stort fokus på at skabe
byrum, som virker inviterende for byens
borgere og tiltrækker børn og unge i
langt højere grad end i dag.
Bysamarbejdet Maribo er et gennemgående indsatsområde i områdefornyelsen,
og bidrager til udviklingen af de fysiske
indsatser.
Områdefornyelsen i bykernen skal skabe
en forståelse af byens stærke historie og
placeringen midt i naturparken. Områdefornyelsen fokuserer på to akser, der
indbyrdes krydser hinanden på byens
historiske torv – en øst-vestlig handelsakse
og en nord-sydlig kulturakse. Handelsaksen løber fra Lollandscenteret til starten
af Vestergade, mens Kulturaksen løber fra
stationsområdet, igennem Jernbanegade til kulturmiljøet omkring domkirken. De
to aksers tydelige tema gør det nemmere
at navigere i byen, både som besøgende og borger, men også erhvervsliv og
investorer får en tydelig ramme at arbejde efter.
Byen er i dag præget af infrastrukturelle
hensyn, både omkring byens torv og på
byens største plads ved banegården,
hvor alle de store kulturinstitutioner er
samlet. Det er på mange måder generelt
en købstadspræmis, at man kører lige til
døren til alting. Købstaden har traditionelt
et stort opland, hvor bilen udgør en helt

central transportform, og hvor der er en
forventning og holdning til, at man ikke
skal gå særlig langt fra bil til handels- og
servicedestinationerne.
I Maribo overskygger offentlig trafik og
bilernes dominans, nogle centrale steder,
muligheden for at udvikle byliv.
Derfor er der stort fokus på at arbejde
med en bedre integrering mellem bløde
og hårde trafikanter. Bilerne skal fortsat
have adgang og sikres gode parkeringsforhold i byen, men i særlige områder
markeres det tydeligt at bilerne her er på
besøg, og at færdsel sker på de gåendes
præmisser.
Et gennemgående tiltag, der er med til
at kæde bykernen bedre sammen, er et
nyt ensartet byinventar samt formidling
af byens historie via skiltning. Samtidig
bruges en ny belysning af de udvalgte
ankerpunkter ligeledes til at skabe større sammenhæng, og klart definere det
enkelte byrum.

Den geografiske afgrænsning, den øremærkede økonomi og de beskrevne temaer, formål og målgrupper under
hvert indsatsområde, udgør den faste ramme om de enkelte projekter.

Derudover tilstræbes det, at skabe en vis
ensartethed i brugen af materialer og beplantning i alle områder af områdefornyelsen, som igen vil skabe sammenhæng
på tværs af de forskellige projekter. I
samarbejde med det kommunale Park og
Vej, udvikles beplantnings- principperne
der tager udgangspunkt i den stedsspecifikke fauna i naturparken og som dermed
afspejler den tætte tilknytning mellem
bykerne og naturpark.
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INDSATSOMRÅDER

GRUNDELEMENTER I OMRÅDEFORNYELSEN:
I arbejdet med at udvikle byens rum til meningsfyldte og dynamiske steder at opholde sig, tages en række grundelementer i brug.
Grundelementerne skal være med til at understøtte den langsigtede planlægning og give en fælles forståelse af at ”gå i samme
retning”.
Inden for den udpegede bykerne udpeges fire afgrænsede områder kaldet indsatsområder, hvoraf tre omfattes af områdefornyelsen.
Indsatsområderne er en del af tanken om at udvikle et stærkt
Handelsakse og Kulturakse der krydser hinanden på byens
historiske torv.
INDSATSOMRÅDER:

Programmet består, udover indsatsen beskrevet under ”Bysamarbejdet Maribo”, af
tre fysiske indsatsområder: Byskoven (området ved banegårdspladsen og Jernbanegade)

ANKERPUNKTER:

Indenfor hvert indsatsområder er der udpeget et eller flere ankerpunkter, der er særligt
attraktive og levende steder i byen. Disse
punkter udgør en vigtig dynamo i bykernen, og vurderes at opfylde centrale behov
med en langsigtet appel til sine brugergrupper.

FORBINDELSER:

Jernbanegade, biografkilen samt hovedparten af Østergågade udgør vigtige
”forbindelser” mellem ankerpunkterne i
bykernen. Disse områder skal styrke sammenhængen mellem de udpegede ankerpunkter, men skal ikke i sig selv udgøre en
destination, ligesom ophold, bevægelse og
rekreation prioriteres i andre områder.
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HANDELSAKSE

defineres som den strækning i bykerne,
hvor man satser på en fortættet handelsstruktur og byoplevelse.
Det er her, man placerer events igennem
året, og det er inden for handelsaksens
strækning, at man satser hårdt på have en
bred variation af handelstilbud, der sikrer,
at man ikke går forgæves, når man vil
handle i Maribo centrum.

KULTURAKSE

er på en gang et meget konkret spor i form
af en nedlagt betonsten i den eksisterende
belægning, som man skal følge fra Byskoven til kulturmiljøet omkring Klostersøen.
Langs denne kulturakse ledes man forbi en
række kulturmiljøer og kulturinstitutioner,
som giver en god forståelse for de kvaliteter, Maribo indeholder. Samtidig er intentionen også, at man langs kulturaksen udvikler
de potentialer, der er og bruger sporet som
et værktøj til at udfolde byens kulturelle liv
endnu mere.

01

INDSATSOMRÅDER

ANKERPUNKT:
BANEGÅRDSPLADSEN)

02

(ikke fysisk) INDSATSOMRÅDE:
BYSAMARBEJDET

INDSATSOMRÅDE:
BYSKOVEN (banegårdspladsen)

ANEG

JERNB
ADE

ANKERPUNKT:
LOLLANDSCENTERET
GADE

ØSTER
TORVE Ø

03

INDSATSOMRÅDE:
HANDELSSTRØGET

04

FORBINDELSE:
BIOGRAF-KILEN

MELLEM Ø

ANKERPUNKT:
BAGTORVET
BAGTORVS Ø

RELATERET PROJEKT UDENFOR OMRÅDEFORNYELSEN:
USYNLIGE SAMTALER
DOMKIRKEN / NATURRPARK / KLOSTERSØEN
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UDVIKLINGSPRINCIP:

BYSAMARBEJDET I MARIBO
Bysamarbejdets formål er at understøtte nytænkning og udvikling
af Maribos handels-, kultur og byliv gennem netværksdannelse,
videndeling og kapacitetsopbygning mellem sektorer.
INTRODUKTION
Maribo står foran en fysisk opgradering under Områdefornyelsen. De fysiske forbedringer
er vigtige indsatser, men dog kun et første skridt på vejen. Hvis Maribo fortsat skal være en
attraktiv by at bo og arbejde i, skal der mere til end skønne pladser og gader: så må alle
gode kræfter sættes ind for at gøre Maribo til en driftig og levende by. Derfor skal byen
ikke kun fornys i fysisk forstand. Maribo fortjener også en organisatorisk oprustning. Derfor
skabes en ny samarbejdsorganisation under navnet ”Bysamarbejdet Maribo”.
Bysamarbejdet er den overordnede paraply for inddragelse, vidensdeling og netværksopbygning omkring byens udvikling. Bysamarbejdets udviklingsråd er en rådgivende følgegruppe til områdefornyelsens fysiske indsatser, og skal bidrage til kvalificering og forankring af programmet. Bysamarbejdet består af en række forskellige formater, netværk og
partnerskaber der skal give byens mange ildsjæle en stærk fælles platform, der kan styrke
byens sammenhænge og brede folkelige engagement.
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UDVIKLINGSPRINCIP:

INDSATSOMRÅDER

ORGANISERING AF BYSAMARBEJDET
ORGANISATION
Bysamarbejdet Maribo består af et Byforum, en bylivspulje, en partnerskabspulje og to pilot projekter. Udviklingsrådets rolle og delelementer i bysamarbejdet vil blive gennemgået i de følgende afsnit. Organisationen er
formet på baggrund af lokale inputs og giver plads til flere forskellige deltagelsesroller og typer af engagement.
Det er målet, at Bysamarbejdet vil udklække en række nye partnerskabsprojekter blandt byens aktører, og støtte op omkring eksisterende samarbejdsinitiativer i byen.
For at løbe samarbejdskulturen i gang, gennemføres to pilotprojekter i bysamarbejdets første år. Pilotprojekterne
fungerer som foregangseksempler på, hvordan tværfagligt samarbejde kan aktivere byen til glæde for kulturliv
og handelsliv.

DEN
PROFESSIONELLE

HVEM

DEN FRIVILLIGT
ORGANISEREDE

kulturinstitutioner,
interesseorganisationer,
uddannelsesinstitutioner,
kulturforeninger,
virksomheder mv.
sportsforeninger, mv.

DEN PERSONLIGT
ENGAGEREDE

PROJEKTMAGEREN

den engagerede borger

borgere med et
personligt projekt

MÅLGRUPPER OG DELTAGERROLLER
TILHØREREN

den interesserede borger

INCITAMENT

strategisk interesse,
politisk indflydelse,
netværk

fremme af
foreningens formål,
netværk

personlig interesse,
socialt fællesskab

RESSOURCER

organisatorisk styrke,
økonomi, fagligt netværk,
administrative ressourcer

organisatorisk styrke,
netværk af frivillige,
økonomi

handlingsressourcer,
tid og engagement,
personligt netværk

handlingsressourcer,
kreativitet

personlige perspektiver

DELTAGELSESFORMAT

styregruppen,
Byforum og/eller
i samarbejdsprojekter

styregruppen,
Byforum og/eller
i samarbejdsprojekter

Byforum og
i samarbejsprojekter

som ansøger i
bylivspuljen

Byforum

fremme personligt projekt,
kompetenceopbygning

personlig interesse,
holde sig orienteret

Illustration 1: deltagerroller
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Organisationen er opbygget på baggrund af inputs fra lokale interessenter. Bysamarbejdets forskellige formater og
samarbejdsprojekter vil tiltale forskellige aktørtyper. Nogle
formater kræver langsigtet forpligtelse, mens andre er
baseret på interesse og engagement omkring en enkelt
sag. Man kan illustrere bysamarbejdets forskellige deltagerroller og deres tilgang til organisationen gennem fem
arketyper som vist på illustration 1.

MÅLGRUPPER FOR BYSAMARBEJDET
- Handels- og erhvervsliv
- Grundejere
- Idrætsforeninger og kulturforeninger
- Kulturinstitutioner
- Skoler og børneinstitutioner
- Lolland Kommune
- Børn
- Unge
- Ældre
- Borgere i Maribos opland

BYFORUM

BYLIVSPULJE

Bysamarbejdets udviklingsråd består af på 10 personer, som
repræsenterer nøgleaktører i Maribo og opland. Udviklingsrådet
skal sikre samtænkning og forankring af udviklingsinitiativer i Maribo. Under områdefornyelsen får rådet en central rådgivende
rolle ift. udviklingen af de tre fysiske indsatsområder.

Byforum er en ny platform for vidensdeling og netværksdannelse, med bred appel til forskellige interessegrupper
i Maribo. Hvert byforum tager udgangspunkt i et lokalt
udviklingsprojekt. Projektejeren er vært for arrangementet,
der bruges til at præsentere formål og vision. Efterfølgende
kvalificeres og perspektiveres projektet af relevante eksterne oplægsholdere. De forskellige præsentationer er afsæt
for en bredere dialog omkring, hvordan man kan nytænke
Maribos byudvikling indenfor det givne tema.
Byforum er åbne for alle, men hvert arrangement henvender sig, i kraft af sit tema, især til en given skare af aktører.
Et byforum med temaet ”Byformidling og kulturoplevelser”
kan f.eks. henvende sig til professionelle institutioner som
Maribo Stiftsmuseum, biblioteket og Maribo Domkirke og
til frivillige initiativer som Den Gyldne Banan (ungdomsforening), Maribo Miniby, Maribo Lokalhistoriske Arkiv, Maribo
Rock, kunstforeninger, musikforeninger og borgere med
særlig interesse for kulturlivet.

Det skal være lettere tilgængeligt at bidrage til et levende byliv. Derfor oprettes en bylivspulje, som understøtter
nytænkende bylivsinitiativer i Maribo. Puljen har en simpel
ansøgnings- og evalueringsprocedure, så baren sænkes for,
hvem der kan være kulturproducenter i Maribo.
Bylivspuljen prioriterer især initiativer, som giver et synligt
aftryk på Maribos byliv, som foregår i samarbejde mellem
aktører fra forskellige sektorer og/eller interessentgrupper,
som er nyskabende i Maribo. En del af puljen reserveres til
projekter, som er skabt for eller af unge. Op til 25 % af bylivspuljen kan bruges på projekter, som bysamarbejdets udviklingsråd er partnere i. Puljen støtter ikke anlæg og drift.

SUCCESKRITERIER
•
At der medio 2015 etableres et udviklingsråd, bestå		
ende af repræsentanter fra de udvalgte målgrupper.
BUDGET:
100.000 kr

SUCCESKRITERIER
•
At der i løbet af 2015 etableres et velfungerende og
genkendeligt format for Byforum.
•

Eksempler på temaer for Byforum:

Byforum 1: Brugerstyrede ungdomsmiljøer

Lokal vært: Den Gyldne Banan, projekt: Plantagen
Inspiration: Birdhouse, brugerstyret ungdomshus i Vordingborg i kommunale bygninger med frivillige kræfter og
politisk tæft.
Inspiration: INSP!, kommunalt projekthus i Roskilde med
iværksætteri og
samværd. Partnerskaber med uddannelser, erhvervsliv og
foreninger.
Folkekøkken: perspektiver for brugerdrevede kulturfællesskaber i Maribo.

At nøgleaktører på tværs af sektorer og interessent		
grupper deltager i Byforum.

INDSATSOMRÅDER

BYSAMARBEJDETS UDVIKLINGSRÅD

SUCCESKRITERIER
•
At der i områdefornyelsens periode uddeles midler 		
til minimum 15 projekter, der understøtter bysamar-		
bejdets visioner.
•

At bylivspuljen i områdefornyelsens periode giver 		
støtte til min 5 projekter, der er udviklet for
og af unge.

BUDGET
400.000 kr.

BUDGET
300.000 kr.

Byforum 2: Partnerskabsbaseret by- og handelsudvikling
Lokal vært: Maribo Handelsstandsforening, projekt: Bysamarbejdet
Inspiration: Esbjerg Byforum, samarbejde og samfinanciering mellem
erhvervsliv og kommune.
Inspiration: Co·Work Klitmøller, kreativ samarbejdsplatform
for småvirksomheder og iværksættere i Klitmøller.
Inspiration: Gågade-netværk Blågårdsgade, netværk mellem foreninger,
erhvervsliv, boligforeninger og områdefornyelse i Blågården, København.
Folkekøkken: perspektiver for partnerskabsbaseret byudvikling i Maribo.

Byforum 3: Partnerskaber i byformidling og kulturople-

velser Lokal vært: Maribo Bibliotek, projekt: Mariteket
Inspiration: Københavns Bymuseum & Arkiv, oplevelsesdesign i byrummet og “væggen” et brugergeneret arkiv i og
udenfor museet.
Inspiration: Odense Centralbiblioteks Harry Potter festival i
samarbejde med bl.a. bymuseum, kunstmuseum, biograf,
kirke, danseskole, lokalhistorisk
bibliotek og koncerthus.
Folkekøkken: perspektiver for inddragende kulturoplevelser i og om Maribo
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INDSATSOMRÅDER

UDVIKLINGSPRINCIP:
PILOTPROJEKTER UNDER BYSAMARBEJDET
Under bysamarbejdet afprøves to pilotprojekter som skal være med til at
understøtte indsatsområderne.
Pilotprojekt 1:

Pilotprojekt 2:

OPTIMERING AF BYKERNENS
BY- OG HANDELSLIV

PARTNERSKABSPULJE

Maribo rummer et højt antal kulturelle, sociale og
kommercielle tilbud. Desværre er disse ikke altid
synlige i hverdagen eller for byens besøgende.
Derfor skal et pilotprojekt under bysamarbejdet
etablere fysisk skiltning og vejvisning til byens
kulturelle og historiske knudepunkter. Desuden
udvikles et byatlas, som giver en smuk visuel fortælling om Maribos byliv, og de mange oplevelser i byen tilbyder.

Handelslivet i Maribo undergår i disse år store
forandringer. Internethandlen vokser, de store
detailkæder ekspanderer ind på nye markeder,
befolkningssammensætningen forandres, og forretningsdrivende går på pension, uden at kunne
sælge deres forretning videre.

For at imødekomme private investeringer i områdefornyelsens nedslagsområder, afsættes der 800.000 kr.. til at indgå partnerskaber med private grundejere, der ønsker
at investere indenfor programmets temaer og formål.

FORMIDLING OG SKILTNING AF
MARIBOS DESTINATIONER

SUCCESKRITERIER
•
At relevante aktører inddrages i kortlæg
ning og udvælgelse af byens
destinationer.
•
At der i 2016 er udviklet tekst og kortmat
eriale til et trykt byatlas.
ØKONOMI
450.000 kr.

SUCCESKRITERIER
•
At puljen har motiveret flere typer af private investeringer i indsatsområderne,
der understøtter de udvalgte temaer og målgrupper.

Et pilotprojekt under bysamarbejdet skal igennem dialog, analysearbejde og mindre 1:1
forsøg udvikle en sammenhængende handlingsplan for udviklingen af by- og handelslivet i byen.
Planen skal synliggøre særlige styrkepositioner i
handelslivet som udgangspunkt for øget samarbejde mellem de handelsdrivende, handelsstandsforening, grundejere, kunder, Business LF
og Lolland Kommune.
Pilotprojektet foregår i tæt samarbejde mellem
Lolland Kommune, butiksejere, grundejere, handelsstandsforening og Business LF.
SUCCESKRITERIER
•
At der indrettes mindst tre midlertidige
byrumsinstallationer, der skal undersøge
nye muligheder for aktivitet og handel i
bykernen.
•
At der etableres en tilbagevendende
dialogplatform mellem butiksejere og
grundejere i bykernen.
•
At handelslivets særlige styrkepositioner
analyseres og danner grundlag for udvik
lingsstrategien for by- og handelslivet.
ØKONOMI
100.000 kr. (samt 150.000 kr. i eksterne puljemidler
og private bidrag).

Better Blocks / midlertidige byrums eksperimenter
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HVAD GØR ANDRE ?

INDSATSOMRÅDER

REFERENCEPROJEKTER:

Bysamarbedejdet i Maribo er et eksperiment, hvis nøjagtige sidestykke
ikke er set før i Danmark. Elementerne i Bysamarbejdet er dog ikke grebet
ud af den blå luft, men bygger videre på gode erfaringer fra Danmark og
udlandet.
Esbjerg Byforum
I Esbjerg er der etableret et ”Byforum” med
repræsentanter fra private erhvervsdrivende,
vidensinstitutioner, kulturinstitutioner, lokalpresse,
lokalpolitikere og forvaltning i Esbjerg Kommune.
Esbjerg Byforum fungerer som høringspartner for
Esbjerg Kommune i byudviklingsspørgsmål og
gennemfører selvstændige projekter, som samfinansieres af byforummets parter.
Esbjerg Byforum har gennemført, både anlægsprojekter og kulturprojekter, f.eks. en fotoudstilling
om Esbjerg Havn, og etableret ny belægning,
belysning og byrumsinventar i byens centrale
handelsgade.

POP-UP EKSPERIMENTER

MIDLERTIDIGE BYRUM

I USA og Canada laver foreningen Better Blocks
midlertidige byrumseksperimenter i tomme, nedslidte eller utrygge byrum. I samarbejde med lokale frivillige og professionelle, opbygger de over
natten pop-up butikker, bænke, cafémøbler,
vejtræer, blomsterbede, springvand, cykelstier
og legepladser ved hjælp af simple midler som
kridt, maling, muld, halmballer, europaller og ting
fra det lokale byggemarked.

På det gamle Carlsberg-bryggeri i København er
et nyt bykvarter under udvikling. Et tidligere industriområde skal i fremtiden huse boliger, erhverv
og kultur. Det kræver både fysisk byomdannelse
og en mental byomdannelse blandt københavnerne.
Som middel til at indføre nye funktioner og målgrupper i Carlsbergs byrum, blev der etableret
tre midlertidige byrum, som introducerede nye
funktioner i byrummet som f.eks. sport, ophold,
leg og udeservering. På en hurtigt, billig og
effektiv måde blev byrummet gearet til helt nye
aktiviteter, målgrupper og stemninger.
De midlertidige byrum er beregnet til at vare i 5
år. Og i deres levetid fungerer de som levende
reklamesøjler for den fremtidige Carlsberg-bydel

De midlertidige byrumseksperimenter varer en
weekend, og i den periode oplever kommuner
og beboere på egen krop, hvordan byrummet
kan tage sig helt anderledes ud.
Byrumseksperimenternes mål er at starte en
konstruktiv og inspireret dialog mellem beboere
og kommune om byrummenes muligheder. Og
mange af eksperimenterne har resulteret i permanente forbedringer af nedslidte områder.
Mere læsning her:
http://betterblock.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ntwqVDzdqAU

Mere læsning her:
http://www.dac.dk/da/dac-life/copen-hagen-xgalleri/cases/midlertidige-byrum-paa-carlsberg/

Næstved / midlertidige byrums eksperimenter
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ANKERPUNKT / STATIONSOMRÅDET
Området udgør en funktionsmættet byportal
for kultur og offentlig transport. Stationsområdet
spiller en særlig rolle for børn og unge fra byens
opland, der skal til Maribo for at uddanne sig eller
benytte de mange kultur og fritidstilbud.

INDSATSOMRÅDER

/ BYSKOVEN (banegårdspladsen)

INDSATSOMRÅDE 02

”Byskov” er det overordnede tema for udviklingen af pladsen.
Skovtemaet rummer mange muligheder for at udvikle spændende aktiviteter for børn og unge, og lader meget direkte Naturparken invadere byen. Trafikken dominerer i dag hele pladsen
ved rådhuset og banegården. Pladsens skal stadig tilgodese den
kollektive trafik, men det er byskoven som bevægelses- og kulturlandskab der skal være det nye dominerende tema.

BESKRIVELSE
På det store område mellem rådhuset og
banegården er byens mange kulturinstitutioner samlet. Det gælder Kulturhuset,
elværket, Produktionsskolen, Multimediestationen, Folketidendes Lokalavis, samt
Maribo Stiftsmuseum.
PROBLEMATIK
Sammen med et stort antal brugere af
kultur og servicefunktionerne i området, betjener stationen årligt 250.000 passagerer.
Byrummene mellem de store flotte bygninger opfattes i dag som et kæmpemæssigt
asfaltområde reserveret til trafikafvikling.
Bygningerne er presset i baggrunden og
opholds- og aktivitetsmuligheder for de
mange brugergrupper, er få og passive.
Samtidig er naboskabet til den nordlige del
af Naturpark Maribosøerne ukendt for de
fleste.
Der er i dag intet overordnet fokus på det
fællesskab, der kunne sættes i spil mellem
de syv institutioner, og der er ingen steder,
som indbyder til fællesskab eller giver lyst til
ophold.
MÅLGRUPPE
Kraftig vægtning af børn, unge og
pendlere.
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SKITSERET LØSNINGSFORSLAG
Med byskoven redefineres stedet som bynært grønt område med den fysiske store
tilknytning til naturparken på den anden
side af banearealet.
Byskovens formål er at skabe en klar visuel
sammenhæng mellem kulturinstitutionerne.

Fornemmelsen af at toget stopper mellem
natur- og bypark er i fokus og der inviteres
til fællesskab mellem de syv markante bygningsværker i området.
Målgruppen af børn og unge vægtes højt,
fordi det primært er dem, der dominerer
pladsen i hverdagen, når de venter på bus
eller tog. Byskoven introduceres som tema
for udviklingen af pladsen. Skovtemaet
rummer mange muligheder for at udvikle
spændende aktiviteter for børn og unge.
De mange kvadratmeter, der er belagt
med hårde belægninger i dag, skal vedligeholdes for at holde sig pæne. Det er omkostningstungt og svært at holde trit med.
Forslaget er nøje at udvælge de steder,
der kræver den hårde belægning, og at
man på steder, hvor det alligevel ikke viser
sig meningsfuldt at vedligeholde, og lader
naturen overtage.
Med en ny samlende belægning, der
forbinder Jernbanegade med busholdepladsen samt plænen foran rådhuset og
pladsen foran stiftsmuseet, skabes et nyt
fokus på pladsen.
En udendørs luksus-ventesal udvikles i fællesskab med museet (Mariteket). Foran rådhuset fortættes skoven, og der anlægges
bakker og legefaciliteter med skovtema.
Området huser også en indhegnet multibane og en skovsø for sommerpjask og måske
vinterskøjter.
En stiforbindelse tværs over busholdepladsen, markeret med farvet opstribning,

understøttet af elmaster i samme farve, skaber sammenhæng til de andre institutioner i
området. Belysning bruges aktivt til at fremhæve de arkitektonisk meget velformede
bygninger, så de træder frem som tydelige
elementer på pladsen. Hvert hus markeres
med den særlige lysmast og banner, der
fortæller om bygningens indhold.
SUCCESKRITERIER
At tankerne for området manifeste•
rer sig og fortolkes af områdets kulturinstitutioner, så sammenhængen til naturparken
bliver helt tydelig.
•
Stationsområdet opleves som et
grønt område, der står ved sin tilknytning til
Naturpark Maribosøerne.
Derfor er der lavet en klar plantestrategi og
planteplan for hvor og hvor mange træer,
der kan plantes i hele stationsområdet.
•
Trafikkens dominans er afløst af nye
funktioner, der tilgodeser pendlere, børn og
unges muligheder for aktivitet, ophold og
bevægelse.
•
Institutionerne i området understøtter bylivet ved at tydeliggøre deres aktiviteter i det offentlige rum og understøtte gode
aktivitets- og opholdsmuligheder. Institutionerne har i samarbejde med bysamarbejdet lavet en fælles designmanual for en
fælles visuel identitet for pladsen.
•
Der er anlagt aktivitets- og bevægelseselementer i området omkring rådhuset.
•
Området er særligt benyttet af
byens unge, og er blevet et markant sted
i folks bevidsthed som kulturelt centrum for
Lolland Kommune.
BUDGET FOR INDSATSOMRÅDE 03
kr. 3.652.152 kr.
MULIGE SAMARBEJDSPARTNERE
Partnerskabspuljen, Bysamarbejdet, Naturpark Maribosøerne
Lokale erhvervsdrivende, Kulturhuset Elværket, Produktionsskolen, Multimediestationen,
Folketidendes Lokalavis, Lollandsbanen,
Maribo Stiftsmuseum samt Lolland Kommunes rådhus, foreninger, skoler og
daginstitutioner.

OVERSIGT: indsatsområde > Byskoven:
•

•
•
•
•
•
•

•

Der arbejdes med markering af forbindelser fra
Byskoven via Jernbanegade til Torvet/Østergade
for at sikre en bedre ankomst og sammenhæng til
den centrale handelsgade og vice versa.
Der ryddes kraftigt op i det eksisterende byin
ventar, og dette erstattes med enkle og grafisk
tydelige elementer.
Der etableres ny belysning - både grundbelysning
og effektbelysning.
Der ryddes kraftigt op i den eksisterende beplant
ning, og den tilpasses den overordnede beplant
ningsstrategi.
Der udvælges nøje, hvilke arealer der skal forbli
ve belagt, og hvilke arealer man kan hjælpe til, at
”lade naturen overtage”.
Der etableres nyt fortov og nye overgange mel
lem stiftsmuseet og rådhuset.
En ny Ø foran rådhuset og stiftsmuseet bliver en
ny aktivitetsplads og luksusventesal. Her er der
plads til leg, boldspil, Wi-Fi, nyhedslæsning og
kaffe (måske med mulighed for skøjtebane om
vinteren).
Inventaret på busøerne ændres, så de harmone
rer med projektets øvrige elementer.

multimedie station
omstruktureret
p-plads

Banegård
Lollandsbanen

mulig forbindelse til Naturpark

INDSATSOMRÅDER

Lokalavis
Folketidende

Produktionsskole

eksisterende busholdeplads

byskov

Maribo
Stiftmuseum

Skovsti til de andre huse
Tema: visuelt let genkendelig
sti - bevægelse og farvetema

Kulturhuset
Elværket

Forplads udvidet ved Stiftmuseum.
Tema: luksus venteplads Pause og fordybelse

eksisterende p-plads

ny samlende belægning

MUSEUMSGADE

ny beplantning træer
overgang til Suhrsgade
mend forbindelse direkte til
Biografkilen og søen

byskov

Byskov ved Rådhuset
Tema: bevægelsesplads for
børn og unge

SU

HR
SG
AD

E

omstruktureret
p-plads

E

AD

EG

RR

NØ
byskov

Rådhus
Lolland Kommune
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INDSATSOMRÅDER

Banegård
Lollandsbanen

byskov
ny samlende belægning
Lokalavis
Folketidende

birk og gråpil
svævebane/
balanceleg/
gynger

nyplantning af træer i busøer

Skovsti til de andre huse
Tema: visuelt let genkendelig sti - bevælgelse og farvetema

græsbakker
beplantet med
forskellige
blomstrende
træer

Byskov ved Rådhuset
Tema: bevægelsesplads for børn og
unge
indhegnet
multibane

serveringspavillon
kaffe/aviser/lydbøger/
WI-FI/

eksisterende busholdeplads

Maribo
Stiftmuseum
ny og mere
inviterende
afgang til museum

Kaj Munk flyttet til pladsen
foran Stifmuseet, som påtænker særlig Kaj munk
udstilling

E

græsbakker
beplantet med
hvidtjørn

Forplads ved Stiftmuseum.
Tema: luksus venteplads pause og fordybelse

eksisterende p-plads

NEGAD

JERNBA

omstruktureret
p-plads

skovsø
med vandtåge

nedsænketareal med træbænke
som samlingsareal og med mulighed for overrisle til skøjtebane om
vinteren

græsbakker
som afskæmning mod
p-plads
beplantet med hvidtjørn

græsbakker
beplantet med
hvidtjørn

Rådhus
Lolland Kommune

ny samlende belægninig

MUSEUMSGADE

ny beplantning træer
indgang til Rådhuset

indgang til Rådhuset

planudnit ved rådhus 1:500
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planudnit ved Stiftmuseum 1:500

BYSKOVEN / ET BEVÆGELSESLANDSKAB

LYSNING / EN LUKSUS VENTEPLADS

EN SKOVSTI

Foran Rådhuset fortættes skoven og der anlægges
bakker og legefaciliteter med skovtema samt en indhegnet multibane og en skovsø for sommerpjask og
måske vinterskøjter.
Belægningen er store betonfliser i forskellige formater
på kørerarealet som inde mellem træerne langsomt opløses som struktur og bliver til belægning med slotsgrus.

Foran Stiftmuseet inddrages en af busbanerne for at
skabe mere plads til ophold foran museet (Mariteket)
Her er temaet ro og fordybelses. SOM EN LYSNING I
SKOVEN
En udendørs luksus-ventesal i fællesskab med museet
(Mariteket) hvor man kan læse dagens avis, drikke kaffe i og komme på WI-FI.
Belægningen er store betonfliser i forskellige formater
på kørerarealet som inde mellem træerne langsomt op-

En markeret stiforbindelse tværs henover busholdepladsen markeret med farvet opstribning og understøttet
et master i samme farve skaber sammenhæng til de
andre inststitutioner/hus. En belysning af de arkitektonisk meget velformede bygninger oplyses så de træder
frem som elementer på plads. Hvert hus markeres med
den særlige lysmast og banner der fortæller om bygningens

Grusbelægning med farvede lysmaster og træer

Serveringpavillon foran ved luksusventesal

(Forbindelse fra Byskov til Torv langs
kulturaksen)

Bygningerne oplyses så de tydligt markere sig
som vigtige medlemmer af ”Byskoven”

BESKRIVELSE
Jernbanegade forbinder Banegårdspladsen (Byskoven) med Torvet og udgør en af
de mest centrale fodgængerstrækninger.
Jernbanegade er en del af Kulturaksen.
PROBLEMATIK
På trods af gadens centrale placering opfattes den i bedste fald som en del af byens
bagside. Smalle fortorve, giver uforholdsvis
meget plads til den sparsomme biltrafik i
gaden. Fortovene er så smalle at det mange steder er svært eller umuligt at gå ved
siden af hinanden og at føre en samtale. ¨

Mini-ø

Øer til beplantning og ophold

JERNBA
NEGAD
E

Øer af træer i gade

INDSATSOMRÅDER

delprojekt/ JERNBANEGADE

Grafik på asfalt

Fornemmelsen af at gå i skovbrynet

planudsnit ved Jernbanegade

SKITSERET LØSNINGSFORSLAG
Gaden gives karakter og styrkes som en
af byens centrale forbindelseslinier mellem
torv og Byskov, ved at lægge en række
mini-øer i gaden for at give den en højere
grad af intimitet og sænke farten en smule. Der gives som noget nyt mulighed for
at parkere i tilknytning til mini-øerne som
supplering til den bynære parkering. Foran
indgangen til rådhuset omlægges belægningen, så den strækker sig helt ud på
fortovet og styrker invitationen til at komme inden for i rådhushallen. ”Kulturaksen”
markeres som en linje i det midterste bånd
i fortovet og viser vejen til Domkirken og
Naturparken.
MÅLGRUPPE
Primært fodgængere.
SKITSERET LØSNINGSFORSLAG
At gaden virker venlig og inviterende, og
tydeligt markerer forbindelsen til handelsaksen.

Samlende belægning

Toget standser i Naturparken

Græsbakkerne ansporer til bevægelse
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INDSATSOMRÅDER

INDSATSOMRÅDE 03

HANDELSAKSEN

Handelsaksen skal gentænkes som et attraktivt og levende byrum,
der tilbyder nye muligheder for byens handelsliv. Handelsaksen skal
virke inviterende for alle generationer. Ved at understøtte Handelsaksens to ankerpunkter som nye opholdssteder spændes bylivet ud via
Østergade. Ankerpunkter udvikles så de opfordrer til ophold og giver
mulighed for at skabe nye fællesskaber.

STEDET
Handelsaksen defineres i områdefornyelsen, som spændende fra Lollandscentret,
via Østergågade til og med starten af
Vestergade, og bagtorvet mod domkirken.
Handelsområdet strækker sig i dag videre
fra torvet og via Vestergade helt ned til
området ved Hotel Maribo Søpark.
PROBLEMATIK
Handelsgaden udfordres i dag af sin geografisk lange strækning, hvor butikkerne
ikke ligger så tæt som de tidligere har gjort.
Derfor opfattes bykernen som svækket, og
i særlig grad omkring gågadedelen er en
del lokaler tomme. Ved Lollandscenteret er
der en større koncentration af butikker og
en større detailkæde bidrager med et stor
kundeflow i området.
Trafikken fra Vestergade ledes fortsat uden
om bykernen og bagom torvet. Trafikken
får på dette centrale sted i byen en markant rolle, som gør, at bagtorvets rolle som
hængsel til byens domkirke og naturparken
udviskes.
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SKITSERET LØSNINGSFORSLAG
Handelsaksen skal gentænkes som et attraktivt og levende byrum, der tilbyder nye
muligheder for byens handelsliv og samtidig
virker inviterende for flere generationer, der
skal medvirke til liv i byens centrum. Ved
at lægge flere ”øer” ind på handelsaksen
og styrke overgangen til torvet, spændes
bylivet ud mellem disse.
BUDGET FOR INDSATSOMRÅDE 02
kr. 3.450.000 kr.
FORVENTEDE SAMARBEJDSPARTNERE
Handelsdrivende, grundejere, lokale erhvervsdrivende, foreninger, Handelsstandsforeningen, Lollandscenteret.

OVERSIGT: delopgave > Østergade:
•
Der ryddes kraftigt op i det eksisterende byinventar, og dette erstattes med meget enkle og
grafisk tydelige elementer.
•
Placering af 2 øer, som indeholder muligheder
for gadesalg, udstilling, ophold, leg
•
Ny belægning på Mellem-Ø og Torve-Ø
•
Plantning af nye træer/revidering af beplant		
ning i henhold til ny overordnet beplantningsstrategi.
•
Etablering af to nye overdækninger.
OVERSIGT: delopgave > Torvet/ Bagtorvet
•
Der ryddes kraftigt op i det eksisterende byinventar. Dette erstattes med meget enkle og
grafisk tydelige elementer, der skaber sammen
hæng i bykernen.
•
Parkeringsforholdene langs Torvet mod vin-		
handlen/bager omstruktureres.
•
Placering af 3 store serveringsøer, som indeholder muligheder for udeservering.
•
Anlæggelse af pladsdannelse ved bagtorvet/
Kirkestræde med sammenhængende belægning
samt anlæggelse af legeareal og udvikling af
attraktion.
•
Statue og sokkel af Kaj Munk overvejes flyttet til
opholdsarealet foran det nuværende Stiftsmuse
um, som planlægger særudstilling for Kaj Munk.

Lolland Kommune
Rådhus

INDSATSOMRÅDER

E
NEGAD
JERNBA

NØR

MellemØ og Østergade
Tema: skabe små rum for fællesskab mellem de handlende.
Befolke gaderummet ved at
plante træer

DE

REGA

TorveØ
Tema: sammenbinding af torv
og gågade
To overdækninger er byens
fælles multi-udstillingvindue

Lollands-Ø
At skabe enbevælgesesrum
for børn og unge, som giver
anledning til at opholde dsig
i længere tid i gaden og dermed bidrage til variationen af
byliv.

E

ØSTERGAD

MELLEMGADE

GADE

VESTER

Lollandscenteret

KAJ MUNKS GADE

Gl. Rådhus

RGADE
SØNDE

BagtorvsØ
Tema: skabe liv på kanten at
torvet og nedprioriterer fokus
på trafik, således at forbindelsen til Domkirke og Naturpark
tydliggøres

DE

TORVEGA
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ANKERPUNKT / TORVET

INDSATSOMRÅDER

Byens hjerte og historiske samlingspunkt der markerer byens
centrum.

HANDELSAKSEN /

DELPROJEKTER

Delprojekterne markerer gaden fra hver sin ende og er
samtidig med til at ”spænde” bevægelsen ud mellem
de to destinationer. Øerne skal bidrage til at kommunikere hvad der sker i byen og samtidig skabe gode rum
for børn og unge.

delprojekt/ TORVE-Ø

delprojekt/ LOLLANDS-Ø

BESKRIVELSE
Beskrivelse: på området ved torvets nordøstlige hjørne, hvor pølsevogn og overgang
til gågaden er, findes også en lille pladsdannelse ved ”indgangen” til
Østergågade.

BESKRIVELSE
Området foran Lollandscenteret former sig
som en lomme på Østergade, og danner i
dag et grønt byrum med hække og træer,
samt enkelte bænke. Belægningen er små
betonsten. Området ligger overvejende i
skygge, fordi det er nordvendt. I centrum
af denne pladsdannelse er der placeret en
skraldestation for centeret.

PROBLEMATIK
Området er præget af den gode sydsol og
giver et venligt indtryk, og man mærker, at
det er starten på gågadezonen. Jernbanegade skærer sig gennem Torvet og Østergade og er igen medvirkende til at stoppe
det naturlige flow.
MÅLGRUPPE
Byens borgere generelt, men med stor
vægt på turister.
SKITSERET LØSNINGSFORSLAG
Ved at introducere en ”Torve-Ø” understøttes stedets potentiale som port til handelsaksen. Med en ny belægning, der
spænder henover gaden, prioriteres fodgængerne, og livet på tværs mod torvet
styrkes. På Torve-øen opstilles to smukke
overdækninger, som i sin arkitekttur er
let og transparent, og som tager afsæt i
Maribos silhuet med byhusenes sadeltage.
Under disse overdækninger kan der foregå udeservering, og de kan virke som et
uformelt vindue for bysamarbejdets mange initiativer, base for turistinfo osv. Øen
begrønnes og suppleres med en-rækkes
uformelle opholdsmøbler, der appellerer til
leg og bevægelse.
SUCCESKRITERIER
•
Torve-Ø er bylivsgenerator, og viser
folk et aktuelt billede af Maribos
tilbud lige nu.
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PROBLEMATIK
Rummet er anlagt som et udpræget opholdsrum for folk, som vil holde pause på en
bænk. Beplantningen og den manglende
sol gør, at der ikke er et særligt godt udsyn
og heller ikke er så attraktivt i forhold til solen. Men rummet har potentiale i forhold til
at tiltrække sig unge, som dagligt kommer
i centeret for at shoppe. Man må se på
muligheden for at placere skraldestation et
mere hensigtsmæssigt sted.

ANKERPUNKT / LOLLANDSCENTERET
Som den eneste tilbageværende dagligvarekæde i bykernen, spiller Netto med sit høje kundeflow, en afgørende rolle for det tætte handelsudbud både i og omkring Lollandscenteret. For
mange af byens besøgende udgør centeret en
form for byport, der giver adgang til den bagvedliggende gågade.

der skal anvises en række nye p-pladser,
der svarer til antallet i dag. Der opstilles en
rækkes uformelle opholdsmøbler, der appellerer til udforskning og bevægelse.
SUCCESKRITERIER
•
Lollands-Ø udvikler sig til et sted,
hvor de unge har lyst til at hænge
ud og bruge deres krop – som en
station på vej et andet sted hen, og
som et sted forældrene kan sende
deres børn ud at lege, mens de har
ro til at handle i centeret.
•
Øen bygger bro mellem centeret
og butikkerne i gågaden.

MÅLGRUPPE
Primært børn og unge
SKITSERET LØSNINGSFORSLAG
Rummet foran Lollandscenteret anlægges
som et bevægelsesrum, der opfordrer og
udfordrer til bevægelse. Træerne i gadelinjen bevares, mens træer mod Lollandscentret fjernes for at gøre plads til et kuperet
bevægelseslandskab, der eventuelt kan
give plads til skatere, et område med høje
gynger, som henvender sig til alle aldre.
Der tilsigtes ny belægning, som strækker sig
over gaden og understøtter vareudstillinger
og udeservering, der kan forstærke dynamikken i dette ankerpunkt. Der skal fortsat
være plads til gennemkørende trafik, og
uventede farver og samlende overdækninger er indgang for fællesskaber

INDSATSOMRÅDER

E
NEGAD
JERNBA
mini-træøer

ØSTERGADE

STERGADE

Ø

række af eksisterende træer
siddemøbler

indgang center

høje gynger med
faldunderlag

ny samlende belægning

Tage/overdækning

lund af Tjørn med
siddemøbler

Tage/overdækning
funktion : pølsevogn

TORVET

TorveØ
Tema: sammenbinding af torv og
gågade
To Tage/overdækninger er byens
fælles multi-udstillingvindue

Lollands-Ø
At skabe et bevælgesesrum
for børn og unge, som giver anledning
til at opholde sig i længere tid i gaden
og dermed bidrage til variationen af
byliv.

bevægelseslandskab
belagt med gummigranulat
parkour - bane i
træstruktur

skater og løberute

indgang til
Lollandscenteret

vægkunst med belysning

LOLLANDSCENTERET

TorveØ planudsnit 1:250

Samlende belægning

markering i belægning samt beplantning giver lyst til ophold

Lollands-Ø planudsnit 1:250

forskellige typer bevægelseslandskaber skaber lyst til ophold i bykern
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INDSATSOMRÅDER

HANDELSAKSEN delprojekt/ ØSTERGADE

OG MELLEM-Ø (Forbindelse via handelsaksen mellem torvet og Lollandscenteret )

BESKRIVELSE
Østergade er byens gågade. Den øst-vest
gående gade virker lidt mørk, fordi den
overvejende ligger i skygge, når solen er
i syd. Fra udmundingen af mellemgade,
cirka midt i Østergade, er der med bil mulighed for at sive ned ad Østergade forbi
Lollandscentret.
PROBLEMATIK
Gaden har det svært set i forhold til mængden af tomme butikslokaler. Gadens to
ender synes at have det lidt bedre. Belægningen er overvejende asfalt på det midterste stykke. Dog er der i et tidligere projekt
anlagt en sammenhængende belægning
i starten og slutningen af gaden. Butikslejemålene er for de flestes vedkommende
relativt små, i forhold til at tiltrække større
kædebutikker.
MÅLGRUPPE
Særligt børn unge og handelsdrivende

SKITSERET LØSNINGSFORSLAG
Ved Mellemgade, hvor trafikken ledes ned
af sivegaden, etableres en ”Mellem-Ø”,
en lille pladsdannelse som sammenbinder
gaden og butikkerne i den umiddelbare
nærhed med mulighed for et fælles sted
at udstille og supplere hinandens varer. En
række mini-øer ”befolker” Østergade med
trækroner og skaber et mere intimt gaderum, med mulighed for fællesskab mellem
de handlende. Mini-øerne defineres af en
kraftig corten-stålramme, som er beplantet
med to træer samt græsser og sommerblomster. I forbindelse med corten-stålrammen er et felt på belægningen markeret
med en hvid prik-signatur, der markerer
muligheden for et fælles sted at udstille,
sælge, skabe ophold eller blot parkere.
Østergade udvikles som en imødekommende forbindelse mellem torv og området ved
Lollandscenteret.

SUCCESKRITERIER
•
Øen markerer overgang til sivegade
og understøtter mulighederne for
vareudstillinger i gaden.
•
At det liv, der genereres mellem
torv og Lollandscenter, har en positiv effekt på butikkerne i gågade zonen, således at de fælles
nye små byrum indtages som
hotspots i gaden og virker som ge
neratorer for nye samarbejder mellem forretningerne.
Træer som ”befolker gaden”

Bagtorvet / serveringsøer

samlende belægning ved Mellemgade

Mini-ø

Bagtorvet / insprirerende legemiljø

eksempel på opholdsø med beplantning

ØSTERGADE - SIVEG
ADE

ØSTERGADE - GÅGADE

byliv / sammen og kigge på andre

MELLEMGADE
cortenstål som afgrænsning af mini-øer
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planudsnit ved Østergade/Mellemgade mål 1:250

vandkunst

en

gning

Bagtovet

Eks.parkering

belæ

•

spor i

SUCCESKRITERIER
•
Der er etableret nye serveringsøer
i samarbejde med områdets han
delsdrivende.
•
Nærheden til Klostersøen er tydelig
gjort igennem aktivering af området
omkring bagtorvet med en tydelig
invitation mod Kirkestræde.
•
Der er etableret bevægelsesele
menter på bagtorvet der aktivt for
holder sig til byens historie og arki
tektur.
•
En ny pladsdannelse, der tillader
gennemstrømning af biltrafik, er
markeret ved bagtorvet mod Kirke
stræde.
•
Området appelerer særligt til børn
og turister.

Torvet

fysisk

MÅLGRUPPE
Byens borgere generelt, men med vægt
på turister og børn, som trækker de andre
grupper med sig.

SKITSERET LØSNINGSFORSLAG
Zonen langs torvet mod domkirken udvikles
med bedre mulighed for udeservering for
de velfungerende butikker her, og samtidig
skærpes fokus på, at torvet og bagtorvsområdet også skal virke som bro til den historiske bykerne i kvarteret omkring domkirken.
Derfor skal trafikkens dominans omkring torvet og Vestergade + bagtorvet, afløses af
en mere ligevægtig behandling af hårde
og bløde trafikanter. Der skabes en gennemgående belægning på de to hjørner,
som udvisker vejarealets dominans, og som
sætter trafikken ned i tempo og opfordrer
til ”shared space” tanken. Omkring bagtorvet anlægges et legeområde og udvikles
en attraktion, som formmæssigt leger med
arkitekturen på de smukke gamle byhuse i
byens ældste kvarter omkring domkirken.

Eks.allé

n som

PROBLEMATIK
Torvet er omdrejningspunkt for livet i byen,
men bylivet har svært ved at indtage
den store, fine og relativt nyanlagte plads
foran byens gamle rådhus. Samtidig udgør
området bag torvet, kaldet bagtorvet, en
svag og anonym forbindelse til kulturmiljøet
omkring Klostersøen og indgang til den storslåede Naturpark Maribosøerne. Bagtorvet
omkranses af smukke intakte byhuse, men
præges meget af den tætte biltrafik, der
herigennem ledes uden om torvet.

Serveringsøer tilknyttet de
handelsdrivende

rakse
Kultu

BESKRIVELSE
Torvet er et af byens ældste byrum, det
blev gennemrenoveret i midten af 00´erne
med en samlende brolægning og to rækker af tætte formklippede lindetræs-alléer
på hver side. Kanterne i hver side af torvet
mod husrækkerne er anlagt som skråparkering.

INDSATSOMRÅDER

Eks.allé

delprojekt/ BAGTORVET

Gl. Rådhus

bagtorvsområdet også skal virke
som bro til den historiske bykerne i
kvarteret omkring domkirken
Et lille lege og bevægelses område
anlægges her, med fokus på historieformidling i børnehøjde

nye sammenhængende
belægning
skærper fokus omkring
de bløde trafikanter

Eksisterende parkering

Legeplads og attraktion er med til
at skabe fokus på gode byrum med
meningsfuldt indhold.
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/ BIOGRAFKILEN (grøn forbindelse til Klostersøen fra Vestergade)

INDSATSOMRÅDE 04

Biografkilen er et helt nyt byrum der skal udvikles til et attraktivt
og velbesøgt urbant naturrum, der kobler bykerne og naturpark sammen.

•
•
•
•
•
•
•

BESKRIVELSE
Efter nedrivning af en gammel biografbygning, er der skabt fysisk adgang fra
Vestergade til klostersøerne, og dermed
den sydvestlige del af narturparken. Kilen
er en smal kileformet grund, som ligger i
forlængelse af Suhrsgade, der forbinder
banegårdsområdet til den centrale del af
Vestergade og støder op til facaderne på
Hotel Maribo Søpark.
SKITSERET LØSNINGSFORSLAG
Biografkilen udvikles som en attraktiv og velbesøgt smutvej, der betoner mødet mellem
det urbane og det naturlige.
Kilen er en stilfærdig grøn forbindelse,
som markeres i Vestergade med en lille
pladsdannelse helt ude i fortovet. Dermed
hængsler biografkilen sig på den eksisterende by, og ”det grønne” får tag i gaden.
En sti i slotsgrus snor sig ned gennem den
grønne kile og ender ved søen og søpromenaden. ”Usynlige samtaler” der er en
indsats udenfor områdefornyelsen, bearbejder selve overgange fra biografkilen til
søbredden.
Beplantningen understøtter den stedlige
vegetation som pil, eg og birk og længere
mod skoven bøg.

Der kan indtænkes sidde- og opholdsmuligheder i området mod søen, udformet som
træmøbler.

Flytning af eksisterende elskab ved lyskryds
Etablering af pladsdannelse helt ud til
kantsten af Vestergade samt opgradering
af overgang til Suhrsgade
Lyscollage på gavl
Anlæg af grussti samt træopholdsmøbler
Etablering af trædæk som opholdsøer
Lys i træmøbler samt uplights ved beplant
ning.
Beplantning
MELLEMGADE

INDSATSOMRÅDER

OVERSIGT: delopgave > Biografkilen:

Belysningen gennem området skal sammentænkes med den øvrige belysning ved
søerne. Belysning prioriteres i forbindelse
med træmøblerne og som uplights i tue-beplantningen.
SUCCESKRITERIER
•
Etablering af pladsdannelse helt ud
til kantsten af Vestergade, samt
opgradering af overgang til Suhrs
gade.
•
Anlæg af grussti fra Vestergade og
helt ned til søen.
•
Etablering af forskellige
opholdsmøbler.
•
Supplerende beplantning, der ta
ger udgangspunkt i sølandskabets
naturlige vegetation.
BUDGET FOR INDSATSOMRÅDE 04
663.000 kr.
MULIGE SAMARBEJDSPARTNERE
Lolland Kommune Park og Vej, Hotel Maribo Søpark, Naturpark Maribosøerne og
lokale erhvervsdrivende.

I kilen beplantes der med tuer af græsser
og træer, som støtter stiens snoede forløb,
men stadig sikrer overblik og tryghed.
På gavlen af hotellet foreslås der en større
fotografisk lyscollage, der bringer et urbant
udtryk ind i det naturprægede område, og
dermed bidrager til biografkilen som bindeled mellem naturpark og bykerne.
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kig fra Biografkilen til Klostersøen

HOTEL MARIBO SØPARK

RSG

ADE

Naturparkenstræer vandrer ud i
gaden og danner en lille velkommende plads.

VES

Parkeringsområde i tilknytning til
Hotellet

SUH

INDSATSOMRÅDER

På gavlen af hotellet foreslås der
en større fotografisk lyscollage
der bringer et urbant udtryk ind
i det naturprægede område og
dermed bidrager til Bio-kilen som
bindeled mellem naturpark og
bykerne.

TERG
ADE

Tuer af græsser som støder op til stien danner
landskabelige rum og minder om søens rørskov

En grussti forbinder Vestergade med
Klostersøen
stien bugter sig ned til søen som en
bæk ellerer flod

eks.Rødbøg

En række opholdsplatforme tilbyder uformelt
ophold med formidabel udsigt over søen og
naturparken

sti i biografkilen skal opleves som en lille pause mellem bykerne og søbred

muligehed for senere at anlægge en ponton til
udsigt og fødder i vand

Klostersøen

Identitetsgivende opholdsmøbler

Arbejde med overgang mellem land og vand
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RELATEREDE PROJEKTER

/ ”USYNLIGE SAMTALER VED KLOSTERSØEN”

”Usynlige samtaler” har til formål at understøtte og formidle det
historiske kulturmiljø omkring Maribo Domkirke og den indre del
af Narturpark Maribosøerne.
Relaterede indsatser: ”Usynlige Samtaler ved klostersøen”
Projektet baserer sig i området omkring domkirken og klosterruin og forbinder sig til Klostersøen, i et forløb frem til Hunså. Projektindsatsen ”Usynlige samtaler” baserer sig på et
partnerskab mellem domkirken, Naturpark Maribosøerne, Museum LF, Lolland Kommune og Pilgrimshuset.
”Usynlige samtaler” har til formål at understøtte og formidle det historiske kulturmiljø,
der i dag udgør et af byens mest velfungerende byrum. Indsatsen skal sikre et tydeligt
ejerskab til stedet, og formidle klosterruinen som byens historiske fundament.
Status
Finansiering afklares frem mod sommeren 2015. Herefter vil der blive udskrevet en arkitektkonkurrence, der skal forme den endelige udformning af dette centrale byrum.
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/ TIDSPLAN FOR OMRÅDEFORNYELSEN
PROJEKTER

1. kvartal

2015
2. kvartal

3. kvartal

2016
4. kvartal

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

BAGGRUND

Politisk behandling i Lolland Kommune af
områdefornyelsesprogrammet

Områdefornyelse
Bysamarbejde
Pilot: Skilteprojekt
Pilot: Handelsstrategi
Biografkile
Stedet
Stedet Tæller
Tæller
Byjubilæum

Maj

Handelsgaden / Bagtorvet
Byskov / Jernbanegade

2017
PROJEKTER

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

2018
4. kvartal

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Områdefornyelse
Bysamarbejde
Pilot: Skilteprojekt
Pilot: Handelsstrategi
Biografkile
Stedet Tæller
Handelsgaden / Bagtorvet
Byskov / Jernbanegade

2019
PROJEKTER

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

2020
4. kvartal

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Områdefornyelse
Bysamarbejde
Pilot: Skilteprojekt
Pilot: Handelsstrategi
Biografkile
Stedet Tæller
Handelsgaden / Bagtorvet
Byskov / Jernbanegade
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BAGGRUND

/ BUDGET OG INVESTERINGSREDEGØRELSE

ØKONOMI

INVESTERINGSREDGØRELSE
UBEBYGGET ERHVERVSAREAL
I direkte relation til den afgrænsede bykerne findes der et enkelt
ubebygget erhvervsareal, der tidligere har huset en tankstation.
Arealet ligger i umiddelbar tilknytning til Lollandscenteret, hvor en
dagligvarebutik skaber et sikkert kundeflow.
HATTENGRUND
I Jernbanegade ligger ”Hattengrunden”. Bygningsmassen har
tidligere været anvendt til byggemarked. Lokalplanen giver mulighed for at opføre nye boliger.
LEDIGE ERHVERSLEJEMÅL
En central beliggende erhvervsejendom i Vestergade, der tidligere har huset en større dagligvarebutik, har mange ledige lejemål.
Ejendommen ligger i tilknytning til et større parkeringsareal, med
indkørsel fra Suhrsgade.
LEDIGE BOLIGENHEDER
Som beskrevet i afsnittet ”bygningsfornyelse” er der i bykerneafgrænsningen en høj andel af ledige boligenheder. Det stigende
aldersgennemsnit i kommunen og funktionstab i landdistrikterne,
gør det aktuelt at undersøge efterspørgsel på nye typer ældreog seniorboliger i bykernen.
UDVIKLINGSPROJEKTER
Både i og udenfor bykerneafgrænsningen, arbejder foreninger
og kulturinstitutioner i disse år på at kvalificere og finansiere en
lang række udviklingsprojekter. Det overordnede fokus i disse
initiativer er at styrke byens kultur- og idrætstilbud, og sikre bedre
adgang til Naturpark Maribosøerne.
FEMERN BELT
Private investorer og lokale erhvervsdrivende udbygger servicetilbud og modner erhvervsarealer, forud for byggeriet af Femern
Belt tunnelen. I forbindelse med det store anlægsprojekt, har
Maribo et stort potentiale som servicecenter med et højt udbud
af indkøb, restaurationer og overnatningsmuligheder.
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OMRÅDEFORNYELSEN I MARIBO / ØKONOMI

BAGGRUND

/ BUDGET FOR OMRÅDEFORNYELSEN I MARIBO

ØKONOMI

OMRÅDEFORNYELSEN I MARIBO / ØKONOMI
Områdefornyelsen i Maribo gennemføres indenfor en ramme på 13,2 mio. kr., som finansieres med
kr.
4.4 mio. fra staten
og kr. gennemføres
8.8 mio. fra Lolland
Kommune.
Udvikling
Erhverv
i Lolland
Kommune
Områdefornyelsen
i Maribo
indenfor
en ramme
på 13,2 og
mio.
kr., som
finansieres
med skal varetage
dialogen
med
byens
samarbejdsfora
og
gennemføre
projekterne.
Midlerne
er
fordelt
over
årene
2015-2020.
kr. 4.4 mio. fra staten og kr. 8.8 mio. fra Lolland Kommune. Udvikling og Erhverv i Lolland Kommune
skal varetage
dialogen med byens samarbejdsfora og gennemføre projekterne. Midlerne er fordelt over årene 2015-2020.

OVERSLAGSPRISER. HOVEDTAL
OVERSLAGSPRISER. HOVEDTAL

01/BYSAMARBEJDET
Styregruppe*
kr.
100.000
01/BYSAMARBEJDET
Bylivspulje*
kr.
400.000
Styregruppe*
100.000
Byforum*
kr.
300.000
Bylivspulje*
400.000
Pilotprojekt:Skiltning
kr.
450.000
Byforum*
300.000
Pilotprojekt:
Udviklingsstrategi for by- og handelslivet*
kr.
100.000
Pilotprojekt:Skiltning
450.000
Partnerskabspulje
kr.
800.000
Pilotprojekt: Udviklingsstrategi for by- og handelslivet*
100.000
02/BYSKOV
kr.
3.652.152
Partnerskabspulje
800.000
02/BYSKOV
kr.
3.652.152
03/HANDELSAKSEN
kr.
3.450.000
04/BIOGRAFKILEN
kr.
663.000
03/HANDELSAKSEN
3.450.000
Intern
projektledelse Lolland kommune*
kr.
400.000
04/BIOGRAFKILEN
663.000
Intern projektledelse Lolland kommune*
kr.
400.000
Anlægsposter
kr.
9.015.152
*Poster
som ikke indeholder udgifter til rådgivning og projektering
kr.
1.300.000
Anlægsposter
9.015.152
Omkostninger
ved
anlæg
og
rådgivning
kr.
2.884.849
*Poster som ikke indeholder udgifter til rådgivning og projektering
1.300.000
Omkostninger ved anlæg og rådgivning
kr.
2.884.849
INVESTERINGER I ALT
kr.
13.200.000
INVESTERINGER I ALT
kr.
13.200.000
SAMLET BUDGET FOR OMRÅDEFORNYELSEN I Maribo, i alt kr. ekskl. moms
kr.
13.200.000
SAMLET BUDGET FOR OMRÅDEFORNYELSEN I Maribo, i alt kr. ekskl. moms
kr.
13.200.000
OMKOSTNINGER VED ANLÆG SAMT RÅDGIVNING ER BEREGNET PÅ FØLGENDE GRUNDLAG
ARBEJDSPLADS
+ TRAFIKREGULERING
M.M (3%) ER BEREGNET PÅ FØLGENDE GRUNDLAG
kr.
270.455
OMKOSTNINGER
VED ANLÆG SAMT RÅDGIVNING
UFORUDSETE
(15 % )
kr.
1.352.273
ARBEJDSPLADSUDGIFTER
+ TRAFIKREGULERING
M.M (3%)
270.455
PROJEKTERING
(10 %)
kr.
901.515
UFORUDSETE UDGIFTER
(15 % )
1.352.273
BYGGELEDELSE
OG%)
TILSYN (4 %)
kr.
360.606
PROJEKTERING (10
901.515
IBYGGELEDELSE
ALT (FØR MOMS)
kr.
2.884.849
OG TILSYN (4 %)
360.606
I ALT (FØR MOMS)
kr.
2.884.849
I ALT ANLÆGSBUDGET KR. EKSKL.MOMS
kr.
10.315.151
I ALT ANLÆGSBUDGET KR. EKSKL.MOMS
kr.
10.315.151
Overslaget er baseret på erfaringspriser mv. fra sammenlignelige projekter, svarende til prisniveau 2011.
Priserne
er er
ekskl.:
Overslaget
baseret på erfaringspriser mv. fra sammenlignelige projekter, svarende til prisniveau 2011.
•Priserne
Eventuelle
udgifter som følge af arkæologiske fund
er ekskl.:
• Eventuelle udgifter som følge af forurenet
jord og
dårlige jordbundsforhold
arkæologiske
fund
• Eventuelle udgifter som følge af ledninger
i jordog
ogdårlige
øvrigejordbundsforhold
konstruktioner under terræn
forurenet jord
• Moms
Eventuelle udgifter som følge af ledninger i jord og øvrige konstruktioner under terræn
• Moms

1. BYSAMARBEJDET
1. BYSAMARBEJDET
2. PARTNERSKABSPULJEN: (fysiske anlæg)

kr.
kr.
kr.

800.000
800.000
900.000
900.000
450.000
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Følg udviklingen af områdefornyelsen på: www.lolland.dk/maribo_byrum

