
Sent:                                  Mon, 1 Jan 1 01:00:00 +0100 
Subject:                             VS: Referat af telefonmøde vedr. jernbaneovergang nr. 120 i Frederiksgade, 
Svendborg (Banedanmark og Svendborg Kommune) 
Attachments:                   Forslag 1 (dobbelretning på Frederiksgade).pdf, Forslag 1a (ensretning af 
Frederiksgade).pdf 
 

  
  
Venlig hilsen  
 
 
 
Helle Baker 
Arkitekt MAA 
Udviklingskonsulent 
 
 
 
Svendborg Kommune  
Plan og Udvikling 
 
Frederiksø 4A, 1. sal 
5700 Svendborg 
 
Tlf: +45 2478 6631 
Email: helle.baker@svendborg.dk 
            
  

       

 
 
 
    
  
Fra: Jeanette Høj  
Sendt: 10. februar 2020 14:05 
Til: Peter Mouritsen <peter.mouritsen@svendborg.dk>; Helle Baker <helle.baker@svendborg.dk> 
Emne: VS: Referat af telefonmøde vedr. jernbaneovergang nr. 120 i Frederiksgade, Svendborg 
(Banedanmark og Svendborg Kommune) 
  
Hej Peter og Helle. 
  
Til orientering. 
  
  



Venlig hilsen  
 
Jeanette Høj 
Ingeniør 
 
Svendborg Kommune  
Center for Ejendomme og Teknisk Service 
Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 
 
Tlf: +4562233377 
Mobil: +4530175377 
Email: jeanette.hoj@svendborg.dk 

 
Vi gør opmærksom på, at i Svendborg Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores IT-systemer, når vi 
arbejder med din sag. Vi kan f.eks. også i tilfælde af en anmodning om aktindsigt videregive dine 
oplysninger. Du kan læse mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside 
www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside https://www.svendborg.dk/om-
kommunen/datasikkerhed. 
  
Fra: Anders Grenaa (AGRG) <AGRG@BANE.dk>  
Sendt: 10. februar 2020 14:01 
Til: Jeanette Høj <jeanette.hoj@svendborg.dk> 
Cc: Beedur Murtaza Abdulridha (BMUA) <BMUA@BANE.dk> 
Emne: VS: Referat af telefonmøde vedr. jernbaneovergang nr. 120 i Frederiksgade, Svendborg 
(Banedanmark og Svendborg Kommune) 
  
Hej Jeanette. 
  
Hermed bekræftet og godkendt. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Anders Grenaa  
Teknisk systemansvarlig, vejvendte sikkerhedsforanstaltninger i overkørsler 
M: +45 2523 5317 
  
Banedanmark 
Arealer og forvaltningsmyndighed 
Vasbygade 10, 2450 København SV 
www.banedanmark.dk  
  
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores 
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi 
til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk. 
  

Fra: Jeanette Høj <jeanette.hoj@svendborg.dk>  
Sendt: 10. februar 2020 13:56 
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Til: Anders Grenaa (AGRG) <AGRG@BANE.dk>; Peter Mouritsen <peter.mouritsen@svendborg.dk>; Helle 
Baker <helle.baker@svendborg.dk> 
Emne: Referat af telefonmøde vedr. jernbaneovergang nr. 120 i Frederiksgade, Svendborg (Banedanmark 
og Svendborg Kommune) 
  
Referat af telefonmøde den 3. februar 2020 kl. 12.00. 
  
Mødedeltagere: 
Anders Grenaa, Banedanmark (BDK) 
Peter Mouritsen, Svendborg Kommune (SK) 
Helle Baker, Svendborg Kommune (SK) 
Jeanette Høj, Svendborg Kommune (SK) 
_______________ 
Mødet havde til formål at belyse, hvilke muligheder vi har i forhold til de to forslag til trafikken i 
Frederiksgade (forslag 1 og 1a vedhæftet) og hvilke konsekvenser de evt. vil have: 
  
-          Forslag 1 viser ensretning af Frederiksgade fra parkeringspladsen og ned til Havnepladsen og dermed 

beholder vi den dobbeltrettede trafik og baneovergangen som den er i dag. 
-          Forslag 1a viser ensretning af Frederiksgade i hele dens længde fra Klosterplads og ned til 

Havnepladsen.  
  
BDK oplyste generelt: 
Jfr. bekendtgørelse: Hvis der ændres trafikalt i en overkørsel skal der laves en risikovurdering, der belyser 
hvilke sikkerhedsmæssige tiltag, der skal laves for at sikre overkørsel. 
BDK oplyste: Belægninger er ikke en væsentlig ændring, men spoler kan være et problem. Spolerne ligger 
mellem gummiarealet og bommene. Hvis der ønskes brosten eller lignende ved spolerne kan dette være et 
problem, da spolerne fræses i belægningen. Der bør være asfalt ved spolerne.  
SK: I forslag 1 er der ingen ændringer til belægninger mellem bommene.  
BDK konklusion: Hvis der ikke arbejdes mellem bommene er der ikke et problem. 
  
Ved ny asfalt stiller BDK med en sikkerhedsdel og kommunen betaler asfaltarbejdet. 
  
  
Forslag 1 
Eksisterende forhold opretholdes. BDK er glad for denne løsning. 
  
Aftalt: 
”Inden for de planlagte og eksisterende sikkerhedsforanstaltninger vurderes det af Banedanmark og 
Svendborg Kommune, at de planlagte ændringer ved forslag 1 kan gennemføres uden yderligere 
jernbanesikkerhedsmæssige foranstaltninger og at der fortsat vil være et tidssvarende sikkerhedsniveau i 
overkørslen”. 
  
  
Forslag 1a 
Spørgsmål fra SK vedr. mulig etablering af plantekasser ved udkørsel fra P-areal, som sikring mod højresving 
fra P-arealet. 
BDK: Erfaringer fra BDK er, at bilister kører over i den modsatte (ensrettede) vejbane trods forbudsskilte. 
Dette er erfaringerne fra både Aarhus, Horsens mv. 
BDK: Anbefaler at dette forslag ’lukkes’ med det samme. Det kan ikke lade sig gøre inde midt i byen.  
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Aftalt: 
BDK: ”Forslag 1a giver erfaringsmæssigt alt for stor risiko for påkørsel af vejtrafikanter i overkørsel i det 
bymæssige miljø. Generelt er risikoen høj for vejtrafikanter i overkørsel ved ensretning og kan dermed 
ikke godkendes af BDK”.  
  
  
Tidsmæssigt: 
Anmodning / tilladelse om arbejder ved banen tager ca. 6 mdr. ved sporspærring og uden sporspærring ca. 
6 uger. 
  
  
Next step 
BDK beder ikke om flere tegninger – men kontaktes ved flytning af vejafmærkning.  
OBS: Stoplinjen på Frederiksgade mangler på tegningen. Bemærk, at nuværende afmærkning bibeholdes. 
  
SK beder om kontaktoplysninger ifm jernbanesikkerhedsydelser, når der skal arbejdes tæt på jernbanen. 
Kontaktoplysningerne bedes sendes til Jeanette Høj, mail: jeanette.hoj@svendborg.dk 
  
Ligeledes anmodes om tegning for overkørsel nr. 120 for placering af vejvendte signaler m.v., når det nye 
signalprogram bliver udrullet. Tegningen sendes også til Jeanette Høj. 
  
Anders vil du bekræfte på mail, at Banedanmark kan godkende løsningen i forslag 1. 
  
  
  
Venlig hilsen  
 
Jeanette Høj 
Ingeniør 
 
Svendborg Kommune  
Center for Ejendomme og Teknisk Service 
Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 
 
Tlf: +4562233377 
Mobil: +4530175377 
Email: jeanette.hoj@svendborg.dk 

 
Vi gør opmærksom på, at i Svendborg Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores IT-systemer, når vi 
arbejder med din sag. Vi kan f.eks. også i tilfælde af en anmodning om aktindsigt videregive dine 
oplysninger. Du kan læse mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside 
www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside https://www.svendborg.dk/om-
kommunen/datasikkerhed. 
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