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Et skulpturprojekt til Motalavej i Korsør
Baggrund
Den trafikerede Motalavej er den centrale vej i kvarteret. Den strækker sig ca.1 km gennem ALBO og Korsør Boligselskabs bebyggelse,
med boligblokke på hver side af vejen, og deler kvarteret i to dele. For at dæmpe trafikken og opnå en bedre sammenhæng er det planen,
at der i forbindelse med en områdefornyelse og renovering af Motalavej-kvarteret iværksættes en trafiksanering af selve Motalavej med
bl.a. markeringer, ny belysning og hastighedsdæmpende foranstaltninger.
I den forbindelse har ALBO og Korsør Boligselskab ønsket at tilføre området en ny kunstnerisk dimension.
Som beskrevet på ALBO’s hjemmeside er der godt nyt for Motalavej-kvarteret. Boligområdet har længe trængt til et løft, og
Landsbyggefonden har besluttet at støtte en Helhedsplan for Motalavej-kvarteret. KAB – Bygge- og Boligadministration i København er
valgt til at stå for byggeforretningsførelsen.
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ALBO og Korsør Boligselskab har tilsammen 970 boliger, der ligger i 6 boligafdelinger.
På deres hjemmeside kan man bl.a. læse, at Helhedsplanen omhandler: Opførelse af nyt Kvarterhus for kvarterets beboere,
trafiksanering, omlægning af p-arealer, bydelsporte, forbedring af de grønne fællesarealer med beplantning, lys, legepladser og
grillpladser, skaterbane og affaldsøer.
Blandt 3 forslag har beboerne i Kvarterhusgruppen fra de 2 boligselskaber valgt vort forslag til kunst, trafikregulering og belysning af
Motalavej.
Lysets vej
Idéen i vores forslag er en illumineret vej. Lyset repræsenterer det positive, som jager de mørke kræfter væk. Med lyset skabes en
imødekommende promenade, hvor de forskellige lyseffekter, fra de belyste bronzefigurer langs Motalavej, giver en oplevelse af en venlig
og varm atmosfære.
Ved etablering af f.eks. dråbeformede øer, også kaldet sideheller, på skiftevis den ene og den anden side af vejen, er der mulighed for at
placere lysskulpturer langs vejen på disse øer. Skulpturerne hæves over terræn på granitplinter, som også skal indeholde den
nødvendige lysteknik.
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Lysets vej er tænkt som et forløb, der strækker sig langs hele Motalavej, startende med en større markering på græstrekanten ved
Motalavej 129 mod ældreboligerne, fulgt af figurer anbragt i forbindelse med de hastighedsdæmpende sideheller. De tænkes placeret på
strategiske steder på vejen og slutter af med endnu en markering i den anden ende ved Hyvingevej. Der er ligeledes mulighed for at
etablere en markering ved indkørslen til Motalavej-kvarteret ad Egersundvej.
De større skulpturer/markeringer, der opstilles på græstrekanten ved Motalavej 129 og ved Hyvingevej, fungerer som en slags
pejlemærker, der byder velkommen til kvarteret og understreger, at man nu kører ind i en zone med hastighedsdæmpende
foranstaltninger. For at forstærke denne effekt foreslår vi, at der etableres en chaussestens-belægning, lagt i mønstre, i forbindelse med
disse markeringer. Desuden kan en lignende belægning etableres på vejen ud for det nye centrale torv ved Kvarterhuset, og ved det sted
hvor Egersundvej møder Motalavej.
Lysskulpturerne langs vejen er max.1,30 m høje og placeres midt på øen med en lav granitpullert med reflekser på hver side som værn
mod påkørsel. Der tilstræbes højest mulig hærværkssikring. Godstykkelsen på bronzefigurerne bliver ca. 1 cm. Hver figur kommer til at
veje 250 - 300 kg og fastgøres på den tidligere omtalte granitplint. Dette betyder, at de vil være meget robuste.
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Lysskulpturerne designes individuelt med forskelligt udtryk dag og nat: Formoplevelser om dagen og lysoplevelser om natten. Belysning
indefra og udefra vil fremhæve plastikken i skulpturerne. I nogle figurer udnyttes skyggevirkninger fra gitterværk og filigran, der kaster
levende skygger om natten. Skygger, som bevæger sig med solen om dagen, bliver lange om aftenen og breder sig ud over fortov og vej.
Lyset i skulpturerne er anbragt på en sådan måde, at det ikke er til gene for trafikken eller trafiksikkerheden. Det er idéen, at lyset i de
mørke timer af døgnet leder trafikanterne sikkert igennem chikanerne.
Et af formålene med at skabe dette skulpturforløb er, ud over et æstetisk løft, at fremme en identitetsskabende effekt. De planer, der er for
ny belysning af bl.a. Kvarterhuset med det nye centrale torv, vil sammen med Lysets vej skabe en sammenhæng i hele området. Lyset
binder sammen, skaber glæde og tryghed. Området kan godt tåle at blive set, og med Lysets vej kan Motalavej gå hen og blive en
populær attraktion af unik karakter i Danmark, som kvarterets beboere og Korsør by kan være stolte af.
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