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FORORD

I perioden fra 26. juni til 26. august 2020 afprøvede
Posthusgruppen og Syddjurs Kommune en mulig grøn
forbindelse mellem Maltfabrikken, den historiske bykerne og Ebeltoft Vig. S. A. Jensens Vej blev lukket, og
der blev plads til værket ”Breathe with me in Ebeltoft”.
Værket er udviklet sammen med kunstneren Jeppe Hein
og indgår som en del af det verdensomspændende projekt ”Breathe with me – Worldwide Projects”.
Installationen eksisterer både i sig selv, men er i denne
sammenhæng også væsentlig som en undersøgelse af
hvad installationen og en lukning af S. A. Jensens Vej
gør ved byen.

Rapporten omfatter projektets møde med visions- og
udviklingsplanen for Ebeltoft by og havn, Ebeltoft i
Udvikling og aktivt værtskab, ressourcer og opgaver,
økonomi og en trafikanalyse.
Posthusgruppen har udarbejdet en lignende evaluering, som omfatter en arkitekturanalyse, bylivsstudier og
interviews.
Syddjurs Kommune retter en tak til Statens Kunstfond
for økonomisk støtte til projektet samt til lokale firmaer
for donationer og godt samarbejde: Fregatten Jylland,
malerfirmaet Flügger, Schjerring Farver, Tømrermester
Sejersen og Kvickly Ebeltoft.

Denne rapport er Syddjurs Kommunes evaluering af arbejdet med Ebeltoft i Udvikling og den prøvehandling,
som er stillet som opdrag for arbejdet med EiU.
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Syddjurs Kommune indledte arbejdet med Ebeltoft
i Udvikling i foråret 2019. I september samme år var
Posthusgruppen – en borgergruppe i EiU – en realitet.
Gruppen fandt sammen omkring et fælles ønske om at
give området en ny dimension som et sted for byen.
Overskriften ”Fællesskab på tværs – nu er vi kommet
til byen og byens bedste mødested” blev omsat i fire
perspektiver – det grønne, det kystnære, en stærk
forbindelse og et blik for et strandareal. Gruppen oplevede stedet, som et møde mellem kyst, natur, by og indfaldsvej, hvor man standser op og får brug for en pause.
Projektudviklingen kvalificerede perspektiverne og
første undersøgelse af området landede på den stærke
forbindelse mellem den historiske midtby og kysten.
Senere under projektudviklingen blev den ”en gave” til
Maltfabrikken i forbindelse med dennes åbning.
Afprøvningen i det urbane rum konkretiserer en del af
åbningstrækket i Visions- og udviklingsplanen.
Afprøvningen er et svar på udviklingsplanens formål:
”hvordan kan vi vise konkrete veje til en bedre sammenhæng mellem byen og havnen og åbne op for
nye bymæssige funktioner, forbindelser og rekreative oplevelser”. Her foreslår planen projektet ”Ny
Malt-forbindelsen” - en stærkere fysisk og funktionel
sammenhæng med kysten, men også at forbindelses
bidrager til at fuldende byens indre flow. Afprøvningen
er en undersøgelse af denne forbindelse.
Aktivt værtskab er bærende for et områdes udvikling
og er til stede, når mennesker indtager og bruger et
sted, på en måde, så de er synlige, passer på stedet
og på hinanden. Posthuset eller en lignede bygning er
et vigtigt udgangspunkt til at understøtte aktivt værtskab. Værtskabet er især synligt gennem Ebeltoft Vig
Surfklubs aktiviteter, Ebeltoft i udvikling og Kulturskolen.
På forskellig vis indtager brugerne området mod kysten,
men bidrager også til en funktionel sammenhæng med
aktørerne på Maltfabrikken og til de to museer.

Afprøvningen er udviklet og gennemført i et samarbejde
mellem Syddjurs Kommune og Posthusgruppen. Arbejdsfordelingen har været nogenlunde ligeligt fordelt. Syddjurs Kommune har varetaget de roller, som
kommunen bærer som myndighed og i kraft af projektledelsen, mens borgergruppen bærer en væsentlig
rolle både i udvikling af metoder, projektudvikling og
dialog med kunstner samt bylivsstudier, interviews og
drift af malerworkshops hen over sommeren. Et blik på
netop tidsforbrug viser også, at et projekt som Breathe
with me in Ebeltoft forudsætter et stærkt og tæt samarbejde mellem kommune og byens borgere, men også
at projektleder rollen er tidskrævende og et væsentligt
omdrejningspunkt.
Økonomien blev udfordret undervejs, da Maltfabrikken
på grund af nedlukning af det danske samfund måtte
rette blikket mod egne interesser. Både Posthusgruppen
og Syddjurs Kommunes drift og administration bidrog
i denne periode til en besparelse af økonomien ved at
søge fonde og lokale aktører om midler til afprøvningen,
men også med hjælp til praktisk gennemførelse af afprøvningen. Posthusgruppen gennemførte også en del
praktisk arbejde samt stod for de fleste maler workshops
hen over sommeren. De samlede udgifter blev reduceret
til 275.000 kr., og underskuddet landede på 23.177 kr.
Trafikken i 2020 har været 10% højere end samme tidspunkt i 2019, og med en generel stigning i turistovernatninger med 4% pro anno, er situationen i 2020
blot et forvarsel på hvorledes trafikken vil være i
sommermånederne fra om få år.
Der er derfor grundlag for at lave en målrettet indsats
for at Ebeltoft kan bevare den positive udvikling, som
byen har oplevet med flere overnattende turister og
endagsturister. Sagt på en anden måde gøres der ikke
noget ved de trafikale forhold og parkeringsforholdene,
vil byen indenfor en kortere årrække opleve at den
positive udvikling stagnerer.
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1. PROJEKTET MØDER VISIONSOG UDVIKLINGSPLAN FOR
EBELTOFT BY OG HAVN
Hvad er undersøgt:
Afprøvningen af en stærk forbindelse med værket
”Breathe with me in Ebeltoft” er målt op mod Visions og
udviklingsplanen for Ebeltoft by og havn.
Konklusion
Kunstinstallationen ”Breathe with me in Ebeltoft” er
med sit slyngede forløb, sit koncept om samskabelse,
sit visuelle udtryk og samspil med omgivelserne et
svar på åbningstrækket og visionen og er vokset ud fra
stedets særlige egenskaber og et stærkt samarbejde i
borgergruppen Posthusgruppen. Et værk på dette sted
og med en størrelse som ”Breathe with me in Ebeltoft”
af den internationalt kendte kunstner Jeppe Hein taler
ind i visionen herunder også om at kreativitet skal række
ud mod det internationale samfund. Mangfoldighed
og samskabelse er udtrykt både i samarbejdet omkring
udvikling og realisering af værket, men også i de byens
og sommergæsternes engagement med at realisere
værket. Afprøvningen er en stærk forbindelse mellem
den historiske midtby, Maltfabrikken og kysten og er et
konkretisering af åbningstrækket i Visions- og udviklingsplanen for Ebeltoft by og havn.
Visions- og udviklingsplanen for Ebeltoft by og havn
Visions og udviklingsplanen for Ebeltoft by og havn skal
understøtte en samlet udvikling af Ebeltoft by og havn
med et afsæt i de stedbundne potentialer og styrker:
den gamle købstad, havnen, kysten og Djurslands helt
særlige natur. Planen anviser konkrete veje for, hvordan
bedre sammenhænge kan åbne op for nye bymæssige
funktioner, forbindelser og rekreative oplevelser for at
styrke Ebeltoft.
Planen peger på et åbningstræk med stor signalværdi
og med stor effekt for både borgere og fritidsborgeres
oplevelse af Ebeltoft. Åbningstrækker koncentrerer
sig om Maltfabrikken og den historiske midtby, Fiskerihavnen og forbindelsen mellem bymidten og kysten
og langs kysten. Afprøvningen ”Breathe with me in
Ebeltoft” er en konkretisering af et enkelt nedslag i åbningstrækken nemlig forbindelsen mellem Maltfabrikken
og kysten.
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Med afsæt i en bred og grundig borgerinvolvering
fastlægger planen en vision for byens mange projekter.
Visionen er:
Ebeltoft skal styrkes som levende, sammenhængende søkøbstad. En by, som formår at bruge
sine historiske rammer til at skabe et moderne,
kreativt og mangfoldigt byliv med unikke attraktioner, som giver dybe, vedkommende og nære
oplevelser til store og små. En by, som lugter af
salt, har et unikt og dynamisk kunst- og kulturliv
og som giver en levende fornemmelse af byens
historie som søkøbstad gennem en inkluderende
og inspirerende atmosfære af liv og kraft.

KYSTMILJØET ER EN STÆRK IDENTITET
KREATIVITET PRÆGER BYEN INDADTIL OG
RÆKKER UD NATIONALT OG INTERNATIONALT
MANGFOLDIGHED BINDER EBELTOFT SAMMEN
NATIONALPARKEN MOLS BJERGE ER SYNLIG I EBELTOFT

Ebeltoft skal udnytte rollen som hovedstaden
i Mols Bjerge, som ankerpunktet i vigen og
knudepunktet for et stort opland med sit urbane
bymiljø, kultur af høj kvalitet og gæstfrihed over
for besøgende, fritidsborgere og borgere.
En moderne søkøbstad i verdensklasse.
Visionen blev oversat til de første borgermøder:
Ebeltoft er en moderne søkøbstad. Det betyder at:
• Kystmiljøet er en stærk identitet.
• Kreativitet præger byen indadtil og rækker ud
nationalt og internationalt.
• Mangfoldighed binder Ebeltoft sammen
• Nationalparken Mols Bjerge er synlig i Ebeltoft
Visionen er et pejlemærke, som byudviklingen i Ebeltoft
og også ”Breathe with me in Ebeltoft” forfølger.
Afprøvningen er udviklet som et af fire perspektiver
for området og med udgangspunkt i stedets unikke
og stedbundne ressourcer. De stedbundne ressourcer
består af kvaliteter såvel som udfordringer og potentialer i det fysiske miljø, i de sociale og økonomiske forhold
og i de immaterielle egenskaber.
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2. EBELTOFT I UDVIKLING OG AKTIVT VÆRTSKAB

Hvad er undersøgt:
• Projektopstart i Posthusgruppen og dens
sammensætning som bærende for projektet
• Ebeltoft i Udvikling og aktivt værtskab
Konklusion:
Udvikling og drift af ”Breathe with me i Ebeltoft” viser,
at ”Posthusgruppen” tog ejerskab til opgaven og har
vist byen, at Ebeltoft har muskler til at løfte selv store
projekter, når vi gør det i fællesskabet. Halvdelen af Posthuset og dets nærmeste omgivelser herunder kysten er
indtaget af især Ebeltoft Vig Surfklub, som aktive værter
for stedet. Mens Kulturskolen og EiU deler den øvrige
del af posthuset. Begge dele involverer byen og dens
netværk og samarbejder med aktørerne i nærområdet.
Ebeltoft i Udvikling - Posthusgruppen og Aktivt værtskab
Udviklingen af Ebeltoft er et projekt, der strækker sig
over en årrække og er derfor inddelt i flere faser. Første
fase fokuserer på byens fysiske og strukturelle byudvikling. Første skridt er at skabe sammenhæng mellem
byens dele, som ikke hænger sammen. De er adskilte
både af et markant terræn og af arealer til trafik.
Visions og udviklingsplanen anviser et åbningsstræk,
der samler udvalgte nedslag i byen. Åbningstrækket er
kvalificeret af 160 borgere i Ebeltoft på Kickoff i foråret
2019. Mødet resulterede i at arbejde med de steder,
hvor 7200 Ebeltoftere og deres besøgende samles hele
året. EiU arbejder ud fra, at ændringer med det udgangspunkt har en afsmittende effekt også på byen i sommermånederne. Maltfabrikken og den historiske midtby,
Jernbanegade, Museumsområdet og Fiskerihavnen og
forbindelsen imellem dem er siden konkretiseret i borgergrupper på et møde i efteråret 2019. Grupperne blev
sammensat af borgere, som fandt sammen ud fra behov
i hverdagen og samledes omkring fysiske steder: Jernbanegade, Kyststien, Fiskerihavnen, Posthusområdet.
Posthusgruppens ønske for området:
”Overskriften ”Fællesskab på tværs – nu er vi kommet
til byen og byens bedste mødested”. Det er her mødet mellem kyst, natur, by og indfaldsvej er tydelig. Vi
stander op og får brug for en pause. Det er her i mødet
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mellem by, vand, natur og vej, at vi har brug for at mærke
æstetiske helheder, muligheder for at besætte og indtage naturen og at skabe liv (rekreation). Vi har brug for
et særligt sted, som ikke er helt programmeret. Stedet
skal appellere til fantasien og det spontane, uden af
aktiviteter og møder mellem mennesker er planlagte på
forhånd. Vi vil gerne have muligheden for selv at skabe
en aktivitet. Vores behov er, at mennesker er til stede.
Vi vil genre møde mennesker i hverdagen med andre
identiteter end vores egne og mærke fællesskabet i livet
på en aktiv, sjov og afslappende måde”.
Efter studier i model blev resultatet fire perspektiver på
området: Det grønne, surf- og vandaktiviteter, overgangen mellem Maltfabrikken og kysten og stranden som
et fjerde fokus. Den første prøvehandling med Breathe
with me skal undersøge det uafklarede landskabsrum,
en stærk fysisk og velfungerende forbindelse.
Derudover skal den undersøge konsekvenserne af en
lukning af S. A. Jensens Vej på trafik- og parkering.
Første afprøvning er udviklet og giver et bud på metoder, hvor borgere og forvaltning kan samarbejde om
byens udvikling.
Udgangspunkter er, at der er:
• arbejdet for løsninger med de midler og ressourcer,
som er til rådighed,
• at fejl og overraskelser er uundgåelige og kan bruges
til at se nye potentialer og veje,
• at indgå forpligtende samarbejder og dermed tilføre
projektet nye muligheder og
Aktivt værtskab – Surfklubben, Kulturskolen og EiU
For at understøtte byliv i området, undersøger Syddjurs
Kommune Posthuset som base for aktivt værtskab.
Aktivt værtskab er aktører, som giver stedet liv hele året
og indtager omgivelserne. At undersøge et potentiale
tættere på bymidten har været en væsentlig brik i udviklingen af Posthusområdet fra de tidligste projektudviklinger. Hensigten er samarbejde med områdets
aktører, synlighed i området og at understøtte en afsmit-

tende effekt på bymidten ved f.eks. nye butiksdannelser.
Det er derfor valgt at udleje en del af bygningen i et
lejemål på et år og følge op på effekten forud for indgåelse af en ny lejekontrakt. Surfafdelingen i Ebeltoft
Vig Sejlklub har tidligt vist interesse for at leje en del
af Posthuset. En lejekontrakt er indgået frem til 2021,
hvor klubbens aktiviteter følges tæt. Status for klubben i
september 2020 er en voksende medlemsskare og øget
undervisning fra tre aftner om ugen til fem aftner heraf
to aftner for voksenhold. Klubben oplyser, at de fra 2021
øger med 2 undervisningshold fem dage om ugen.
Klubben indtager omgivelserne i området og de nære
omkring huset. Her ser de, hvem kommer og går, rydder op og holder orden. Hvorvidt anvendelsen får an
afsmittende effekt på bymidten er for tidligt at vurdere.
Effekten skal ses i sammenhæng med en forskønnelse
af Jernbanegade som en integreret gade i den centrale
midtby.

aktiviteter som, mindfulness meditation, yoga og at
synge sammen viser, at omgivelserne kan indtages på
forskellig vis med aktiviteter på land med vigen som en
herlighedsværdi for oplevelsen.
Udendørs aktiviteter viser, at aktiviteter med kunst,
musik og krop og bevægelse møder en bredere
deltagerskare end kunstværkstedet og supplerer dels de
udendørs synlige aktiviteter, som Ebeltoft Vig Surfklub
står for, og viser dels, at rum uden en programmering
også er væsentlige for dette sted. Dermed er
aktiviteterne en konkretisering på de behov, som
Posthusgruppen fandt sammen om på de første møder.

Den øvrige del af bygningen er indtaget af Syddjurs
Kommune herunder Ebeltoft i Udvikling og Kulturskolen.
Begge bidrager til at give stedet identitet med rum for
samskabelse og byudvikling og rum for kulturaktiviteter.
Kulturskolen har undervisning inden for kunst og keramik. Et kor øver af og til, mens dagplejemødre gennemfører aktiviteter på stedet.
Væsentligt for det kommunale engagement er samarbejdet med byens borgere og med aktørerne i området
herunder Maltfabrikken. En ny tværgående arbejdsgruppe har fundet frem til Ebeltoft i udvikling. Arbejdsgruppen er nysgerrig på de muligheder, som børn og
unge og især de 11- 14-årige har i Ebeltoft i deres fritid.
Gruppen har indtaget et af mødelokalerne på Posthuset.
Aktiviteter under afprøvningen
Kultursekretariatet har koordineret malerworkshops og
aktiviteter i området omkring Posthuset i afprøvningsperioden. Aktiviteter som kunstværksted for børn i alle
aldre var planlagt udendørs, men på grund af både
vind og vejr blev kunstværkstedet afviklet indendørs
på Posthuset. Her kunne børn skabe egne kunstværker
med inspiration fra ”Breathe with me in Ebeltoft”. Andre
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POSTHUSGRUPPENS FÆLLES BLIK PÅ OMRÅDET
”Fællesskab på tværs – nu er vi kommet til byen og byens bedste mødested.
Mødet mellem kyst, natur, by og indfaldsvej er tydeligt på dette sted, og vi standser op og
får brug for en pause. Det er her i mødet mellem by, vand, natur og vej, at vi har brug for
at mærke æstetiske helheder, muligheden for at besætte og indtage naturen og at skabe
liv (rekreation). Vi har brug for et særligt sted, som ikke er helt programmeret. Stedet skal
appellere til fantasien og det spontane, uden at aktiviteter og møder mellem mennesker
er planlagte på forhånd. Vi vil gerne have muligheden for selv at skabe en aktivitet.Vores
behov er at mennesker er til stede. Vi vil gerne møde mennesker i hverdagen med andre
identiteter end vores egne og mærke fællesskabet i livet på en aktiv, sjov og afslappende
måde.”

3. RESSOURCER OG OPGAVER

Hvad er undersøgt:
• Mængden af arbejdsopgaver
• Balancen i investeret tid mellem Syddjurs Kommune
og Posthusgruppen
• Bredden af aktører, som er involveret.
Konklusion
Udvikling, realisering og opfølgning på en afprøvning
som ”Breathe with me” er sammensat af en bred vifte
af opgaver og kræver væsentlige ressourcer både for
involverede borgere og medarbejdere og ledere i Syddjurs Kommune. Det har ikke været en tanke at vurdere
den enkeltes tidsforbrug, men mere at give en fornemmelse af investeret tid, fordelingen mellem Syddjurs
Kommune og Borgergruppen og omfanget af opgaver
herunder også specialiserede opgaver. Tidsforbruget
er opgjort i fem faser: Projektudvikling, kommunikation,
praktisk udførelse, drift og afslutning.
Borgergruppens 8 deltagere har vist et stort engagement og har været gode til at fordele opgaverne imellem sig, så nogen har været aktive i projektudviklingen
og andre har løftet driften af projektet. Syddjurs
Kommune har på bedste vis skabt den platform, som
projektet kan udvikles på og er lykkes med at mobilisere
FORDELING AF TID MELLEM PROJEKTETS FASER
Afslutning

et ‘internt tværfagligt samarbejde i dele af processen og
har på professionel vis understøttet afprøvningen. Koordinering af arbejder på pladsen, opsætning af skilte,
tilsyn jf. beredskabsplan og oprydning har fungeret
optimalt.
Myndighedsopgaver er løftet af kommunen, og Syddjurs Kommunes projektleder har derudover båret den
koordinerende rolle. Samarbejdet i Forvaltningen er i
perioder båret af Kultursekretariatet, Ejendomme og
driften i Teknik og Miljø. Fordelingen af tid viser, at en
afprøvning som Breathe with me forudsætter væsentlige
kommunale ressourcer og et stort borgerengagement.
Afprøvningen er fulgt af to evalueringsrapporter, som
dels er udført af Posthusgruppen med Gitte Marling som
tovholder og dels af Plan, udvikling og Mobilitet med
Peter Sandell som tovholder på trafikanalysen og Karin
Linneberg Bæk som projektleder på Ebeltoft i Udvikling.
Samlet set, er der indgået mest tid med projektudvikling, drift og oprydning og evaluering, mens kommunikation og praktisk udførelse har fyldt mindre. Fregatten Jyllands værksted og lokale håndværkere har i stor stil
varetaget den praktiske udførelse. Deres tid indgår ikke i
opsamlingen.
OFFENTLIGT/PRIVAT ENGAGEMENT

Projektudvikling

Kommunikation
Drift
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Praktisk udførelse

Syddjurs
Kommune

Borgergruppen
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A. Projektudvikling og fundraising

I forbindelse med afprøvningen er selve værket og
konstruktionen udviklet af borgergruppen i
samarbejde med Jeppe Hein. Syddjurs Kommune har
bistået med den byplanmæssige tilpasning, stået for
nedrivning af posthuset, design af bænke og dialog
med håndværkere. En stor opgave har været
beredskabsplanen og tilsyn med værket, ligesom
kommunen også har varetaget opgaven med at
indhente tilladelser. Ansøgning om midler fra
Fonde har været ligeligt fordelt.

Opgaver:
• Udvikling af konstruktion
• Dialog med kunstner
• Udvikling af kunstværk og bænk
– både design og sparring
• Søgning af fondsmidler og medfinansiering
• Projektgruppe koordinering
• Beredskabsplan – udarbejdelse og koordinering
• Planlægning af events og udarbejdelse af
program og koordinering
• Ansøgning om tilladelser og dialog med
myndigheder om tilladelser.

Overvejelser:
Tilladelser herunder byggetilladelse og råden over
vejareal søges hos kommunen. Opgaven kan varetages
af borgergruppen. Fondsmidler kan overvejende søges
af borgergruppen.

PROJEKTUDVIKLING OG FUNDRAISING – RESSOURCER
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Ansøgninger og tilladelser
Events, program og koordinering
Beredskabsplan
Projektgruppe-koordinering
Fondsmidler og medfinansiering
Udvikling af kunstværk og bænke
Dialog med kunstner
Udvikling og konstruktion
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B. Kommunikation – marts – juni
Opgaver:
• Kommunikationsstrategi
• Udformning og kommentering af pressemeddelelser
• Materiale til hjemmeside
• Tekster til formidlingsbænke
• Layout og tryk

Overvejende er ressourcefordelingen jævn mellem
borgergruppen og Syddjurs Kommune, mens Syddjurs
Kommune har stået for en kommunikationsstrategi
og varetaget dialogen over tid med stedets aktører
herunder adviseret om vejlukning. Desværre landede
nedlukning af Danmark i perioden og udfordrede
stedets virksomheder på en måde, så det var vanskeligt at se potentialerne i Breathe with me på et tidligt
tidspunkt.
Overvejelser:
Syddjurs Kommune understøtter dels det politiske
bagland og varetager projektledelsen. Det er i den
forbindelse også naturligt, at Syddjurs Kommune udarbejder en kommunikationsstrategi og bærer ansvaret for
projektet strategiske betydning for Ebeltoft i Udvikling.
Det bør overvejes fremadrettet, hvordan EiU involverer
stedets aktører/virksomheder på et tidligt tidspunkt.

• Film og fotos
• Facebook opslag
• Planlægning og udførelse af
åbningsarrangement og rejsegilde

KOMMUNIKATION – RESSOURCER
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KOMMUNIKATION – FORDELING AF OPGAVER

Åbningsarrangement og rejsegilde
Facebook opslag
Film og fotos
Layout og tryk
Tekster til formidlingsbænke
Materiale til hjemmeside
PR – udformning og kommentering
Kommunikationsstrategi
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C. Praktisk udførelse
Opgaver:
• Arbejdsplan og koordinering i forb. med opsætning
• Indhentning af og forhandling af tilbud
• Koordineringsmøder med driften i Syddjurs Kommune
• Praktisk udførelse på pladsen – konstruktionen f.eks.
nivellering, opsætning og afvaskning af bænke,
skiltning, modtagelse af materialer m.m.
• Andet: Projektgruppemøder (14 timer for alle i
Posthusgruppen herunder også Syddjurs Kommune)

Syddjurs Kommune har varetaget en koordinerende
opgave og projektledelsen i Borgergruppen. Ressourceforbruget har overvejende ligget hos Syddjurs
Kommune. Borgergruppen har bidraget med praktisk
arbejde på pladsen som f.eks. nivellering og opmåling
af den arkitektoniske form.
Overvejelser:
Det kan i processen overvejes, om nogle opgaver kan
løses af borgergruppen. I Breathe with me har borgergruppen nivelleret, afsat den arkitektoniske form i
terrænet, vasket bænke, opsat formidlingsskilte og
møbleret værket.

D. Drift af Breathe with me og studier i marken

af belægningsgrad på byens parkeringspladser. Driften
af værket hen over sommeren er gennemført at frivillige
og borgergruppen dog også med et væsentligt bidrag
fra Syddjurs Kommune. Service og koordinering af de
frivillige hen over sommeren er en væsentlig opgave,
som kultursekretariatet har varetaget.

Opgaver:
• Bylivsstudier
• Interviews
• Gennemførelse af workshops
• Film og fotos
• Forebyggelse – daglig koordinering af beredskab
• Service og backup for de frivillige (kulturforvaltningen)
• Trafik og parkering – optælling og observationer
Bylivsstudier og interviews er udført af borgergruppen
med bidrag fra Syddjurs Kommune. Mens Syddjurs
Kommune har gennemført trafikanalyse og en vurdering

PRAKTISK UDFØRELSE – RESSOURCER

DRIFT OG STUDIER I MARKEN – JUNI TIL AUGUST – RESSOURCER
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Overvejelser:
Drift af opgaven Breathe with me har krævet væsentlige
ressourcer, og Syddjurs Kommune har bidraget med
studenter medhjælpere.
Projektet kan skæres til, så det overvejende drives af
frivillige hen over sommeren. Alternativt skal det vurderes, om en så omfattede afprøvning tilfører byen et
branding-vindue, som peger ind i et mere langsigtet
udviklingsperspektiv og dermed et generelt løft til byen,
at kommunikation omkring afprøvningen skal løftes.
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DRIFT OG STUDIER I MARKEN – JUNI TIL AUGUST – FORDELING AF OPGAVER
PRAKTISK UDFØRELSE – FORDELING AF OPGAVER

Trafikanalyse observationer

Projektgruppe møder

Service og back up for de frivillige

Opsætning af skilte, modt. af materiel og dialog

Daglig koordinering af beredskab

Praktisk udførelse på pladsen

Film og fotos

Koordineringsmøder med driften

Gennemførelse af workshops

Indhentning af og forhandling af tilbud

Interviews

Arbejdsplan – koordinering af opsætning

Bylivsstudier
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E. Afslutning, evaluering og oprydning
Opgaver:
• Evalueringsrapport – udarbejde, kommentering m.m.
• Nedtagning af lærreder og oprydning
• Facebookopslag – kommunikation
• Pressemeddelelse
• Afslutningsevent med projektdeltagerne
• Projektgruppemøde August – september
Tidsforbruget peger mere på deltagelse end ansvar.
I denne periode bærer Syddjurs Kommune et væsentligt
ansvar for oprydning, mens de to evalueringsrapporter
er udarbejdet dels af borgergruppen og af Plan,
udvikling og mobilitet.

Der er fulgt op med dialog til de to berørte virksomheder. Langhoff og Juul boutique hotel har haft vanskelige
ind- og udkørselsforhold, som bør løses fremadrettet.
I dialogen fremkom, at et internationalt perspektiv er
interessant, at Ebeltoft er ”hovedstaden” i Nationalpark
Mols Bjerge, og at byens virksomheder med fordel kan
understøttes i et samarbejde om en stærk branding af
Ebeltoft.
Overvejelser:
Det kan være en god idé at samarbejde om evalueringsrapporterne, så afprøvningen får en samlet vurdering og
dermed et samlet afsæt for det videre arbejde.

AFSLUTNING - EVALUERING OG OPRYDNING - AUG. - SEPT. – RESSOURCER
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AFSLUTNING - EVALUERING OG OPRYDNING - AUG. - SEPT. – FORDELING AF OPGAVER

Møder i borgergruppen august til september
Afslutningsevent
PR
Nedtagning af lærreder
Gennemførelse af workshops
Evalueringsrapport
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4. ØKONOMI

5. TRAFIKANALYSE EBELTOFT 2020

Hvad er undersøgt:
Det oprindelige budget indeholdt i ansøgningen om
medfinansiering er sammenlignet med de faktiske indtægter og udgifter.
I januar 2020 bevilgede udvalget for Plan, udvikling og
kultur en medfinansiering på 200.000 kr. til gennemførels
en af lukning af S. A. Jensens vej og udvikling, opsætning
og drift af værket ”Breathe with me in Ebeltoft”. Bevil
lingen blev givet med forventning om en medfinansiering
fra Maltfabrikken med yderligere 200.000 kr.
Den samlede udgift var vurderet til 400.000 kr.
Nedlukningen af Danmark og stor usikkerhed omkring
Maltfabrikkens finansieringsmuligheder af værket med førte, at Ebeltoft i Udvikling påtog sig det fulde ansvar for

værkets finansiering og gennemførelse. Borgergruppen
tog aktiv del i faserne beskrevet i afsnittet om
”Ressourcer og fordeling af opgaver”. Det er dermed
lykkes at reducere væsentligt på de samlede omkostnin
ger i afprøvningen.
-

Trafikanalysen bygger på den viden, som
Syddjurs Kommune har pr. 31. august 2020.
-

Aktiviteter hen over sommeren og forplejning af frivillige
er finansieret af kultursekretariatets pulje for sommeraktiv iteter. Derudover har driften i Syddjurs Kommune bidra
get med arbejdskraft og tilsyn i nødvendigt omfang.
Samlet set er det lykkes at minimere en manglende
finansiering på 200.000 kr. til et underskud på 23.177 kr.
Årsagen ligger til dels i et styrket tværfagligt samarbejde
i Syddjurs Kommune og en yderst engageret Borger
gruppe.

Indtægter

Denne analyse omhandler følgende forhold:
• Konsekvenserne af midlertidig lukning af
S. A. Jensens Vej
• Skiltning til parkeringspladserne rundt om i byen

Der er derfor grundlag for at lave en målrettet indsats
for at Ebeltoft kan bevare den positive udvikling byen
har oplevet med flere overnattende turister og endagsturister. Sagt på en anden måde gøres der ikke noget
ved de trafikale forhold vil byen indenfor en kortere
årrække opleve at den positive udvikling stagnerer.

• Udfordringerne omkring adgangen til byen (rute 21)

Af konkrete forhold kan der konkluderes følgende:
• S. A. Jensens Vej kan lukkes uden større udfordringer.
Dog skal der findes alternativ løsning til området nord
for S. A. Jensens Vej

Konklusion
Trafikken i 2020 har været 10% højere end samme tid
spunkt i 2019, og med en generel stigning i turist-over
natninger med 4% pro anno, er situationen i 2020 blot
et forvarsel på hvorledes trafikken vil være i sommer
månederne fra om få år.

• Der er ikke nogen akut mangel på parkeringspladser i
byen, men en bebyggelse på slagterigrunden vurderes at give en akut mangel på parkeringspladser.
Der er ikke taget højde for en fremskrivning på bag
grund af den stigende interesse for Ebeltoft som
destination. Desuden kan udpegning af den gamle

• Parkeringsbelægningen på 13 udvalgte
parkeringspladser

I alt

Medfinansiering – EiU

200.000

Statens Kunstfond

40.000

Coop – Kvickly Ebeltoft

5.000

Scherning Farver (maling og pensler) - vurdering
Sum indtægter

245.000 kr.

Udgifter

I alt

Fregatten

200.320

Klargøring af plads

35.000

Kunstner fee

32.857

Sum udgifter
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268.177 kr.
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festplads give tilsvarende udfordringer i fremtiden,
hvis en byfortætning der ikke samtidigt giver flere
parkeringspladser til byen.
• Kommunen bør arbejde med et kommunalt projekt
for at løse fremkommelighedsudfordringer langs rute
21. Det bør derfor prioriteres at indlede med en
såkaldt Fase 1-undersøgelse af muligheder for en
alternativ udformning af det prioriterede T-kryds
ved Kystvejen, samt aktualisere de tidligere planer om
ombygning af krydset ved Strandgårdshøj.
• Kommunen bør i samarbejde med sommerhusudlejningsbureauerne undersøge mulighederne for at
undgå klassisk nøgleudlevering lørdag eftermiddag.
• Analysen bør foretages årligt for at følge udviklingen
og komme med løsningsforslag.
Konsekvenserne af midlertidig
lukning af S. A. Jensens Vej
S. A. Jensens Vej har været lukket i juni, juli og august.
Lukningen skete i 2020 som en prøvehandling, for at
se hvilke konsekvenser vejlukningen ville have for den
nærliggende trafik. Det er i særdeleshed adgangsforholdene og udnyttelsen af kapaciteten på de nærliggende parkeringspladser der er lagt vægt på.
Anledningen til at lukke S. A. Jensens Vej er, at vinderprojektet for Malten giver anledning til at se muligheder
i at forbinde ”bakken” foran (vest) Malten på tværs af
Ndr strandvej (statsvej) over området med S. A. Jensens
Vej og det grønne bælte vest for S. A. Jensens Vej. En
samling af disse områders potentiale skal i Projektet
Ebeltoft i Udvikling (EiU) undersøges nærmere. Dette
behandles ikke yderligere i denne analyse.
Der har været tilsyn i de vanlige spidstimer omkring
nøgleaflevering og afhentning på lørdage. Disse tilsyn
har ikke afdækket nogle gener på adgangsforholdene til
parkeringspladsen ved Fregatten/Glasmuseet. Der har
været besigtigelser på samtlige lørdage sommeren over,
på forskellige tidspunkter af dagen. Der er registreret
op til 3 biler i ”kø” til at forlade området, hvilke ikke er
usædvanligt i sommerperioden i Ebeltoft.
Der er på intet tidspunkt registreret problemer med
trafikkens flow ind på denne parkeringsplads.
Under besigtigelserne har der været enkelte ledige
pladser på selve parkeringspladsen. Det kan dermed
konkluderes, at lukningen af S. A. Jensens Vej ikke har
givet anledning til at byens turister ikke har kunne finde
denne parkeringsplads – der er byens største opmærkede plads. Samt at den nuværende adgang ved Fregatten har kapacitet til at afvikle trafikken til og fra området.
På samme måde er der ligeledes observeret mange ledige pladser på de offentlige parkeringspladser nord For
S. A. Jensens Vej. Disse pladser har med spærringen af
S. A. Jensens Vej udelukkende adgang fra Ndr. Strandvej via indkørslen ved Juul og Langhoff.
Det kan dermed konkluderes, at lukningen har en
negativ konsekvens på udnyttelsesgraden af de
offentlige parkeringspladser nord for S. A. Jensens Vej,
og at der bør søges en alternativ adgang til disse parkeringspladser hvis S. A. Jensens Vej lukkes permanent.
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Skiltning til parkeringspladserne rundt om i byen
Vejmyndigheden i Syddjurs Kommune har i samarbejde
med EiU arbejdet med bedre skiltning til byens parkeringspladser.
Grundet tidspres op til sommeren 2020, hvor mange
offentlige ansatte har arbejdet på nye måder grundet
COVID19, var det ikke muligt at opnå permanente
tilladelser til flere skilte langs statsvejen. Derfor har der
i sommeren løb været opsat midlertidige skilte flere
steder. Det er blandt andet ved byens nordlige byskilt
umiddelbart nord for ”Føtex-krydset” hvor der er opsat
midlertidig tavle med ”550 p-pladser ligeud” og 500
p-pladser hvis man drejer til venstre. Formålet med
denne tavle har været at fortælle byens gæster at der
er lige mange parkeringspladser om, man drejer ”op i
byen” eller om man fortsætter.
Derudover har der ved udkørslen fra parkeringspladsen
ved Fregatten/Glasmuseet været opsat skilt der med
teksten ”Fandt du ikke en parkeringsplads” suppleret
med piktogrammet for P og med afstandsangivelsen
på 700 meter og en pil mod højre, henviste gæster
der forgæves søgte en parkeringsplads henvises til de
midlertidige ca. 120 pladser på den gamle STARKgrund. I den anledning er der opsat p-skilte der viser
hele ruten.
Det kan ikke konkluderes noget entydigt, da der ikke er
lavet nærmere undersøgelser af hvorvidt denne skiltning
har haft en afgørende betydning for ikke lokalkendte
i deres søgen efter en parkeringsplads i Ebeltoft. Det
er af de ting der kan undersøges nærmere ved senere
lejlighed ved for eksempel rundspørge på byens parkeringspladser.

Parkeringsbelægningen på
13 udvalgte parkeringspladser
Der er gennem skolernes sommerferie indsamlet data
fra 13 udvalgte parkeringspladser på samtlige lørdage
og en af ugens hverdage på følgende pladser:
1. Maltvej
2. De offentlige pladser ved Langhoff og Juul
3. Fregatten/glasmuseet
4. Den gamle Festplads
5. Slagterigrunden (delvist privat grund)
6. Havnen
7. STARK grunden
8. Superstop
9. Erik Meneds Vej
10. Skelhøjevej
11. Jernbanegade
12. Bryggertorvet
13. Hallerne/indskolingen
Dataindsamlingen er sket i samarbejde med Ebeltoft
Skole, hvor 7. klasserne har indsamlet data over
sommerferien. Der er lavet tilsvarende aftale for næste
år. Belægningsgrad på p-pladserne i Ebeltoft følges
kontinuerligt. Faktuel viden om belægningsgrad er en
forudsætning for den videre byudvikling i Ebeltoft.
Udfordringerne omkring adgangen til byen (rute 21)
Der har gennem sommeren været mere trafikalt pres
på indfaldsvejen til og fra Ebeltoft end ellers. Vejdirektoratet (VD) har faste tællesteder på rute 21, og kan på
baggrund af data derfra oplyse, at trafikken i sommeren
2020 er 10% højere.

stort set alle tidspunkter af dagen fra ca. 11 til 17.
Tidligere var dette som sagt t fænomen der primært
optrådte på lørdage.
Den tætte trafik har givet forlænget rejsetid til og fra
byen, muligvis udfordringer for udrykningskøretøjer,
fremkommelighedsproblemer på samtlige sidevej fra
Ebeltoftvej til Føtex-krydset, i særdeleshed ved Kystvejen, hvor kødannelsen mange gange i løbet af sommeren fik trafikken til at stå stille, og have en
udstrækning på over 1km ad Kystvejen.
Situationen er drøftet med VD på et møde mellem
kommunes repræsentanter og VD. Der var på mødet et
tydeligt signal fra VD om, at der er andre steder i landet
hvor problemer er en del af hverdagen, og hvorfor disse
lokaliteter altid vil blive prioriteret højere end sommertrafikken til og fra Ebeltoft. Der arbejdes med en
undersøgelse af hvad kommunen kan gøre for at
fremme en løsning på problematikken ved Kystvejen,
samt hvad kommunen kan gøre for undgå den næsten
totale nedsmeltning lørdag eftermiddag ved nøgleafhentning ved de kendte sommerhusudlejningsbureauer.
Fremkommeligheden i området omkring Netto og Cirkle
K, er ligeledes udfordret, og med de stadig stigende
centerformål der kommer til området aktualiseres de tidligere planer om en ombygning af krydset mellem Ndr.
Strandvej (Statsvej), Strandgårdshøj og Vibæk Skovvej
stadig.
Det kan konkluderes, at VD ikke arbejder for at løse
problemerne på rute 21, hvorfor der arbejdes videre med en kommunal løsning ved Kystvejen og
Strandgårdshøj, samt eventuel alternativ løsning på
klassisk nøgleudlevering for at undgå en nedsmeltning
af den trafikale fremkommelighed lørdag eftermiddag
ved sommerhusnøgleafhentning i Ebeltoft.

Mod tidligere års erfaringen med tæt trafik og delvist
kødannelse lørdage på nøgleafleverings- og afhentningstidspunkterne, har der i 2020 over sommeren været tæt
trafik og megen kødannelse på alle ugens dage og på
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