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Bevaring af kulturarv
Æstetik og vejregler 

Valdemars Slot er et vigtigt stykke kulturarv for Danmark, hvor slottet i det sydfynske er 
en hovedattraktion. Slottet tiltrækker hvert år mange turister fra nær og fjern. Allerede 
på Svendborgmotorvejen bliver man mødt af et brunt turistskilt som fortæller at der på 
Tåsinge findes en attraktion i særklasse. 

Valdemars Slot er beriget med en bemærkelsesværdig historie og en smuk arkitektur, som 
mange besøgende nyder at opleve. Ydermere er det særligt for Valdemars Slot at slottet 
også er en del af manges hverdag. Valdemars Slot er et sted man kører igennem på sin 
vej fra Troense og langs kysten mod syd. Ikke mange andre steder er det muligt at komme 
så tæt på et slot på sin tur gennem landskabet. 

Valdemars Slot mødes derfor dagligt af trafik som kører gennem portbygningerne og 
slotspladsen nogle i høj fart og andre med så store køretøjer at de beskadiger portene. 
Udfordringen her består i at forhindre denne utilsigtede færdsel og samtidig bevare den 
æstetik som stedet besidder, som så mange turister kommer for at beundre.  

Hermed forslag til ændring af kørselsforhold igennem Valdemars Slots portbygninger. 

Forslaget søger at tilgodese de æstetiske værdier som Valdemars Slot i dag besidder ved 
nænsomt at ændre forholdene iht. gældende vejregler og derved bevare stedets kvaliteter.
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Advarsel inden porten 
Planudsnit ved den nordlige portal

En portal inden portbygninger vil advare bilister om dimensionerne som venter og sikre at 
portbygningerne ikke påkøres. Portalen vil fremstå som et nyt element i landskabet, hvis farve og 
udformning henviser til slottets porte. 
Vejen ændres til 2-1 vej, hastigheden sænkes til 40 km/t og standsning forbydes. 

Kildehenvisning

Vejregler.dk 
Færdselstavler, 
tavleoversigt: 
https://vejregler.lovportaler.
dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1
%2fNavigation%2fTillidsma
ndssystemer%2fVejregler%
2fAnlaegsplanlaegning%2f&
docId=vd20190104-full

Vejregler.dk 
Færdselstavler, 
forbudsstavler:
https://vejregler.lovportaler.
dk/showdoc.
aspx?schultzlink
=vd20200015#pkt1
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Advarsel inden porten 
Planudsnit ved den sydlige portal

En portal inden portbygninger vil advare bilister om dimensionerne som venter og sikre at 
portbygningerne ikke påkøres. Portalen vil fremstå som et nyt element i landskabet, hvis farve og 
udformning henviser til slottets porte. 
Vejen ændres til gågade zone og standsning forbydes. 

Kildehenvisning

Vejregler.dk 
Færdselstavler, 
tavleoversigt: 
https://vejregler.lovportaler.
dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1
%2fNavigation%2fTillidsma
ndssystemer%2fVejregler%
2fAnlaegsplanlaegning%2f&
docId=vd20190104-full

Vejregler.dk 
Færdselstavler, 
forbudsstavler:
https://vejregler.lovportaler.
dk/showdoc.
aspx?schultzlink
=vd20200015#pkt1
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Grønt indsnævrer vejen
Planudsnit ved slotspladsen

På slotspladsen opstilles plantekummer som indsnævrer den 5 meter brede vej til 2,5 meter. Dette vil 
sænke trafikkens hastighed igennem pladsen. Plantekummerne er et kendt element for slottet og vil passe 
ind i stedets æstetik.  

Plantekumme; referancefoto

Plantekumme; referancefoto
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