
 
 
 
 
 

 

NIRAS A/S 

Ove Gjeddes vej 35 

5220 Odense SØ 

  

 T: +45 6312 1481 

D: +45 6020 8072 

E: THPO@niras.dk 

 

 www.niras.dk 
CVR-nr. 37295728 
FRI, FIDIC 
 

1 

20200207 Referat - møde med Fyns Politi.docx 

 

Notat 

 Svendborg kommune 
 Omdannelse af Klosterplads og 
Frederiksgade i Svendborg 

 Drøftelse af Frederiksgade med Fyns 
politi 

 

 
 

 

Dagsorden 
1. Frederiksgade 

1.1. Ensretning 
1.2. Fremadrettet hastighed 
1.3. Dobbeltrettet cykeltrafik 
1.4. Tværsnit  
1.5. Belægninger 

7. februar 2020 

Mødetid/-sted 
6. februar 2020 kl. 08.15, Munkestræde i Svendborg (Møde slut kl.10.45) 

Mødedeltagere: 
Svendborg Kommune  Peter Mouritsen 
Svendborg Kommune  Helle Baker  
Svendborg Kommune  Jeanette Høj 
 
Svendborg Vand og Affald a/s Gry Tully (fra kl. 10) 
 
Fyns Politi  Dan Lauritsen (frem til kl. 10) 
 
NIRAS  Thomas Povlsen 

Fraværende: 
Ingen 

Fordeling: 
Mødedeltagere og Land+ 

Næste møde: 
Ikke aftalt 

Bilag: 
 Forslag 1 (dobbelretning på Frederiksgade).pdf 
 20200206 Frederiksgade vejprofil.pdf 

 

Projekt ID: 10407489 

Revision: 0 

Dokument nr.: KRP2XF5WH24X-

1098782691-344 

 

Referent: THPO 

 



 

 

 
2 

2. Klosterplads: 
2.1. S-sving forslag 1 
2.2. Shared Space 
2.3. Fremadrettet hastighed 
2.4. Cykeltrafik 

3.  Eventuelt. 
 

1 Frederiksgade 
Varighed: 08.15 – 09.30 

1.1 Ensretning 
Jeanette præsenterede oversigtsplanen for Fyns Politi og redegjorde for Banedan-
marks krav om dobbeltrettet trafik hen over banen. 

Fyns Politi kan tilslutte at der opretholdes dobbeltrettet trafik frem til p-plads bag 
stationsbygningen. Herfra ensrettes trafikken i retning mod Jessens Mole. Cykling 
tillades i begge retninger. 

1.2 Fremadrettet hastighed 
Svendborg Kommune ønsker en hastighed på 15 – 20 km/t på Frederiksgade. 

Afmærkning som fartdæmpet område (20 km/t), cykelgade og gågade med kørsel 
tilladt blev drøftet. 

Fartdæmpet område (20 km/t) forudsætter etablering af fysiske fartdæmpere og 
blev af den grund fravalgt. 

Cykelgade prioriterer cyklister, men der ønskes også forbedring af forholdene for 
gående. Samtidigt er det tvivlsom om andelen af cyklister i Frederiksgade kan un-
derstøtte en cykelgade.  

Gågade med kørsel tilladt opfylder ønsket om en lavere hastighed og åbner for 
fleksibel udnyttelse af hele vejprofilet. 

På dette grundlag er det i samråd med politiet besluttet at afmærke Frederiksgade 
som gågade med kørsel tilladt. Afmærkningen etableres umiddelbart øst for over-
kørsel til p-plads bag stationsbygningen. Afmærkningen udformes så der dannes 
en portal med tavler på lave galger i begge vejsider. 

1.3 Dobbeltrettet cykeltrafik 
I Frederiksgade tillades cykling i begge retninger. Der etableres afmærkning for 
ensretning som illustreret i Forslag 1, dateret 29. januar 2020 (vedhæftes i pdf) 

1.4 Tværsnit  
Ændret tværsnit blev drøftet med udgangspunkt i afmærkning for gågade med 
kørsel tilladt, fra banen mod Jessens Mole, og dobbeltrettet cykeltrafik.  

Samtidigt ønskede Svendborg Kommune, at areal med klinkebelægning for liv og 
udeservering øges. 
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Udgangspunkt er kørespor på 3,50 m samt 1,50 m til modkørende cyklister. Køre-
spor på 3,50 skal markeres, så det er tydeligt for trafikanterne, at her forekommer 
kørende trafik. 

Areal med savede chaussésten mod nord reduceres fra 1,80 m til 1,30 m, idet 
modkørende cyklister og gående vil kunne deles om den samlede bredde, på i alt 
2,80 m. Fælles areal mod nord, for modkørende cyklister og gående, afgrænses 
tydeligt mod kørebanen – eksempelvis med pullerter, inventar eller beplantning. 

Fortovsbredden i sydlige vejside øges med 0,50 m. Det betyder samtidigt at 
vandrende flyttes tilsvarende 0,5 m mod nord. 

Skitse af nyt tværsnit vedhæftes i pdf. 

1.5 Belægninger 
Mod nord etableres fælles 2,80 m bred belægning for gående og modkørende cyk-
lister. Ellers belægninger som illustreret på vedhæftede pdf for skitse af nyt tvær-
snit. 

2 Klosterplads 
Varighed: 09.30 – 10.00 

Ny trappes indgriben i eksisterende kørebane blev fremlagt for politiet. Fodgæn-
gerfelt på tværs af Klosterplads ændres ikke i fase 1. 

Fyns Politi har ikke umiddelbart bemærkninger til trappeprojektet. Politiet skal 
have det endelige projekt til godkendelse. 

2.1 S-sving forslag 1 
Der er ikke afsat beløb til omdannelse af Klosterplads i fase 1. Omdannelse af Klo-
sterplads foretages i en senere fase 2. 

Forudsætninger for forslag 1 er at to modsatrettede sættevognstog skal kunne 
passere i S-kurven, uden at deres arealbehovskurver overlapper. Sættevognstog 
kan passere hinanden ved en hastighed på 5 km/t. Etablering af enkeltrettede cy-
kelstier er illustreret i størst muligt omfang. 

Fyns politi påpeger at det er tvivlsomt om cyklisternes sikkerhed er tilgodeset i 
sydlig kørselsretning, både i selve S-svinget samt ved afslutningen af cykelstien. 
Fyns politi anbefaler at den sydlige cykelsti overvejes nærmere. 

NIRAS påpeger at Jernbanegade / Klosterplads er klassificeret som ”Lokalvej med 
tung/gennemkørende trafik” og at vejmyndigheden har forudsat at sættevognstog 
skal kunne gennemkøre strækningen. Det foreslås vejmyndigheden at genoverveje 
forudsætningen om at sættevognstog skal kunne gennemkøre strækningen.  

Forbud mod gennemkørsel af strækningen for køretøjer over 12 m foreslås. Større 
køretøjer kan umiddelbart henvises til de overordnede veje, Dronningemaen og 
Johannes Jørgensens Vej / Viebæltet. 

Svendborg Kommune afklarer evt. forbud mod køretøjer over 12 m. 
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2.2 Shared Space 
Fyns politi påpeger mulig problematik med krydsende fodgængere, fra den nye 
trappe over Klosterpladsen. Fodgængere risikerer at krydse Klosterpladsen på et 
bredere stykke udenfor det afmærkede fodgængerfelt. 

Svendborg Kommune har ønsket at drøfte etablering af Shared Space som mulig-
hed for at forbinde Klosterstræde og Frederiksgade på tværs af Klosterplads. 

Trafikmodelberegninger foretaget i forbindelse med dispositionsforslaget viser en 
forventet trafikmængde på 7.000 køretøjer i døgnet (ÅDT) på Klosterplads i 2025. 

Det anbefales i vejledning om anvendelse af shared space, december 2013, at 
shared space kun anvendes ved trafikmængder på maksimalt 3.000 - 4.000 mo-
torkøretøjer/døgn. 

Anvendelse af Shared Space på Klosterplads kan derfor ikke anbefales med den 
forventede trafikmængde på 7.000 køretøjer i døgnet. 

2.3 Fremadrettet hastighed 
Klosterplads er afmærket som fartdæmpet område, 30 km/t. I Forslag 1 afmærkes 
for fartdæmpet område, 20 km/t pga. sættevognstogs meget lave hastighed gen-
nem S-svinget. 

Endelig afklaring afventer Svendborg Kommunes beslutning vedr. evt. forbud mod 
køretøjer over 12 m samt et revideret forslag for etape 2. 

2.4 Cykeltrafik 
Punktet er behandlet under punkt 2.1 herover. 

3  Eventuelt 
Varighed: 10.00 – 10.45 

Gry Tully mødte i anden forbindelse så der blev lejlighed til at drøfte konsekvenser 
ved at Frederiksgade er udpeget som skybrudsvej. 

Gry redegjorde for Svendborg Vand og Affald a/s betragtning af projektet i forhold 
til teknisk løsning og økonomi. Dette afklares nærmere med Svendborg Kommune. 

P-arealet bag stationsbygningen er privat areal. Svendborg Vand og Affald a/s af-
klarer om privates pligt til at håndtere overfladevand på egen grund også gælder i 
skybrudssituationer. 

NIRAS igangsættes med dels at beregne skybrudsflow for mere præcist dimensio-
neringsgrundlag (m3/s) og dels dimensionering af vandrende i Frederiksgade. Der 
indarbejdes scenarie hvor der medregnes fradrag i dimensioneringsgrundlag fra 
afstrømning til banen. Helle fremsender skriftlig accept på honorarydelsen jfr. mail 
af 4. februar 2020. 

 

Ref. slut. 
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