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Indledning 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af, at man 

har skullet forny belagningen i Algade og p$ Tor- 

vet i forbindelse med en omfattende modernisering 

af ledningsanlzggene i omrzdet. 

Ved fremlmggelsen af forslaget til lokalplan over- 
vejede man flere udformninger af Torvet, og man 
har i offentlighedsfasen haft samrdd med beboere 
og forretningsdrivende i omrddet om projektet. 
Resultatet er blevet den udformning af torv, gZi- 

gade og sidegader, som er fastlagt i narvarende 

endeligt vedtagne lokalplan, og hovedparten af 

anlzgsarbejdet gennemfflres i efterdret 1980. 



ILLlJ5TRATIONSPLAN AF KARREER 
LANQG AL@.DE OC, 05TERC+DE 

Centerskitse (1971) 

Hidtidig planlagning 

I de hidtidige planer for den centrale bydel, her- 

under centerskitsen fra 1971, har man sigtet mod 

at gq5re Algade til en attraktiv og tidssvarende 

str(dggade, og samtidig ,bevare kvarterets kgbstads- 

F-53. 
Planerne er b1.a. fulgt op ved at man har skaffet 

bagtilk@rselsmulighed til en rzkke ejendomme og 

etableret parkeringspladser og cirkulationsgader 

omkring str@ggaden. 

Disse foranstaltninger har allerede for flere Br 
siden gjort det muligt at gennemf@re en fors@gsvis 
g4gadeordning i Algade pd strakningen mellem Gr@n- 
negade og Nygade. 
Ordningen har vaxet en succes, og den g@res nu per- 

manent ved aendringen af gadens belagning og udstyr, 

som det fremgdr af lokalplanen. 

Lokalplanen ligger inden for de midlertidige ram- 
mer for lokalplanlzgningen i Middelfart kommune 
(§ 15-ranunerne). Det vi1 sige, at byrddet har kun- 
net vedtage den uden godkendelse fra andre myndig- 
heder. 



BEMk 

Skitse tii! bdegning og indretning af Torvet 

Torvet 

Planen er lagt an pb at Torvet skal virke som bin- 

deled mellem den gamle historiske bydel vest for 
GrBnnegade, og den nyere og mere forretningsprage- 

de bydel q&t for GrcBnnegade. 
Derfor anlaegges de to halvdele af Torvet med samme 

slags belmgning, og der plantes samme slags traer. 

Desuden lettes fodgmngernes passagemuligheder ved 
indsnmvring af k@rebanerne og etablering af fod- 

gangerovergange. 
Ved udformningen af torvet er der lagt vaegt ~2, at 
der skal vaere fleksible muligheder for anvendelse 

af arealet. 
Parkeringspladsen q&t for Grtinnegade kan sdledes 

anvendes til korttidsparkering pZi de fleste af 

ugens dage, samtidig med at en begraenset torvehan- 

de1 kan finde sted ved selve gzgaden. 
P8 store torvedage og ved byfester og lignende 



WDESTEN FOIZ-KW 
UDSTILLIUC, 

Principskitse til belegning i AZgade 

kan parkeringspladsen lukkes og fungere sammen 

med fodgmngerarealerne, idet der ikke er kantsten, 

niveauspring eller andre hindringer omkring par- 

keringsarealet. 
Det er endvidere forsQ)gt at g@re Torvet til et 

mere lukket og intimt omrdde bAde ved plantning af 

truer og ved delvis lukning af det nordgstlige 
hj@rne ved hjaelp af en lav mur. 

Alqade 

Ved projekteringen af gzgadebelzgninger er det til- 

straebt at g@re gadearealet mere fodgaenger- og ud- 

stillingsvenligt, hvorfor man har fjernet kantste- 
nene og udlignet niveauforskellene mellem k#rebane 
og fortove. 
Man har dog bevaret den karakteristiske opdeling 
af gadearealet i k@rebane og fortove ved fortsat 
at have rendestene, hvori aflgbsriste, lampestan- 

dere og holdere til udsmykning er placeret. 
Det er tanken, at forretningsdrivende skal kunne 

disponere over fortovsarealerne til udstilling, 

servering m.v. 



t t 
REUDESTKN KQIPEBAME 
UDLIGNINCSZOUE 

Pmhcipskitse tiZ betcqning i sidegaderne 

Selve k@rebanen skal normalt holdes passabel af 
hensyn til kdrsel med f.eks. varebiler-og rednings- 

k@ret@jer. 
I @vrigt vi1 de naermere regler for anvendelse af 

gadearealerne blive nedfaeldet i et gsgadereglement. 

Sidegaderne 

Sidegaderne til Algade - d.v.s. Samsges Gyde, Rii- 
sings Gyde og Wndergade - er for smalle til at de 

kan anlaegges med b&de kgrebane og fortove. 
Der arbejdes derfor med et enklere profil med en 

bane af fliser i midten og sdkaldte udligningszoner 

af chaussesten langs skellene. 

Chaussestenene er ret fleksible og egner sig derfor 

til at udligne de uregelmaessigheder, der findes 
ved daeksler, mslerskabe, fremspringende trapper 
m.v. 

Belagningsmaterialer 

Flisebelmgningen pb Torvet, i Algade og i sidega- 

derne er 50 x 25 x 7 cm fliser med frilagt Kolle- 

r8d-granit. 
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Parkeringspladser, rendesten, udligningszoner og 

belaegninger omkring traer er udfart i granit- 

chaussesten og -brosten. 

Beplantning og udstyr 

I projektet indghr der ikke traplantninger i den 

smalle de1 af Algade og i sidegaderne. Det skyl- 

des dels hensynet til lysforholdene i husene, 

dels de vanskelige trivselsforhold for traerne. 
Ved Wndergade og umiddelbart f@r Nygade, hvor der 
er lidt mere plads, er der dog regnet med enkelte 
truer, som kan give denne de1 af gaden et gr@nt 

islat. 

Belysningen p$ Torvets Gstlige del, i g;gaden og 

i sidegaderne er S@nderg&rd-lygter. 

Blomsterkasser, banke og lignende er ikke omfattet 

af projektet og lokalplanen. 
Disse former for udstyr betragtes som "lg)sdele", 

som kan opstilles og indrettes efter de skiftende 

behov. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byrddets endelige vedtagelse og offentligg@- 

relse af lokalplanen rn5 de arealer, der er omfattet 

af planen ifglge kommuneplanlovens § 31 kun anven- 

des i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af arealerne 
kan fortsaette som hidtil. Lokalplanen medf#rer hel- 

ler ikke i sig selv krav om etablering af de anlaeg 
med videre, der er indeholdt i planen. 
Byrddet kan meddele dispensation til mindre vaesent- 
lige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 

forudsstning af, at det ikke aendrer den sarlige 

karakter af det omrbde, der sages skabt eller 

fastholdt ved lokalplanen. 
Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lokal- 

plan. 



Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR. 23.04 

Belmgning m.v. pb Torvet og i Algades @stlige 

del, Riisings Gyde, Sams@es Gyde og Scbndergades 

@stlige del. 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. 

juni 1975) fastsaettes herved falgende bestemmelser 
for det i Q 2 naevnte omrbde. 

5 1. Lokalplanens form&l 

Lokalplanen har til form51 

at fastlmgge retningslinier for en mndret udform- - 
ning af torve- og gadearealer i Algade-kvarteret, 

at sikre at belagning og lignende udstyr udformes - 
med st@rst mulig hensyntagen til kvarterets k@b- 

stadsprag, 
at give mulighed for fleksibel anvendelse af areal- - 
erne til f.eks. udstilling, torve- og gadehandel, 

korttidsparkering, varetilkgrsel, marked, byfest 

m.v., 
at forbedre sammenhangen mellem bydelene @st og - 
vest for Torvet, og 
at forbedre trafiksikkerheden i omrzdet. 

§ 2. Lokalplanens omrdde 

Lokalplanen afgraenses som vist pb vedhaeftede kort- 

bilag af 9.10.1980 og omfatter Torvet, Algade @st 
for dette, Riisings Gyde, Sams@es Gyde og S@nder- 
gades @stlige del. 

5 3. Omrddets anvendelse 

Omr&det udlaegges til offentligt form51 (gade- og 
torveareal). 
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1. 

Algade anlagges efter et princip, som gbr ud pb at 

k@rebane og fortove udf@res i ensartet flisebelag- 

ning. 
Rendestenene anlagges i chaussesten, og gadeareal- 
et udformes s&ledes, at fortove og k@rebane regu- 

leres til samme niveau. 

2. 
Sams@es Gyde, Riisings Gyde og Sandergades &at- 

lige de1 anlmgges med k@rebane i ensartet flise- 
belzegning og med rendestene af chaussesten. 

Mellem rendestenene og skel etableres belmgning 
(udligningszoner) af chaussesten eller lignende 

materiale, som er egnet til at optage uregelmas- 

sigheder ved trapper, daksler, forsatninger m.v. 

3. 
Torvet anlaegges med samme ensartede flisebelmgning 
som Algade (bortset fra kgrebaner i asfalt). 

Parkeringspladser, rendestene, overkarsler og fel- 
ter omkring traer udf@res i chaussesten og brosten. 

Torvet udformes saledes, at biltrafikkens hastig- 

hed dmmpes, og s&ledes at gangafstandene over k%re- 

banerne bliver mindst mulige. 

I henhold til 5 27 i lov om kommuneplanlsgning ved- 

tages foranstsende lokalplan endeligt. 

Middelfart byrbd, den 30.6.1980 

p.b.v. 

Herman Jensen 
borgmester / Knud E. Wrensen 

stadsingeni@r 

Den 20.10.1980 

Sven Allan Jensens tegnestue, Kabenhavn 




