
1 

 

Bilag til høringssvar i fuld længde til Trafiksikkerhedsplan 2020-2024 for Svendborg Kommune. 

Bidragene er anonymiseret med XXXX ved umiddelbart direkte identificerbare oplysninger ved børnenavne, alder og eksakt adresse. 

Alle oplysninger er administrationen bekendt og journalført i sagsstyringssystemet. 

 

 

Høringsbidragets nummer svarer til nummer i hvidbogen.

  

 

Nr
.  

Høringsbidragets indhold  

1 Sigrid Regnarsen 
Kære Svendborg kommune Trafik og Infrastruktur 
 
Jeg er tilflytter til kommunen og er bosat i Hesselager.  
Jeg bor på gudmevej XXXX med mine to børn og min kæreste i en 40 km zone. Jeg kan dog se at det er svært for bilisterne at 
overholde fartgrænsen, da det er en lang lige vej. Jeg ville meget gerne sende mine børn afsted på cykel til deres nye skole i 
hesselager, men jeg er bekymret over den trafikerede vej med den høje fart samt manglen på cykelsti. Jeg håber at I vil se 
nærmere på trafiksikkerheden og evt. forsøge et nyt tiltag for at gøre det mere trygt for børn selv at færdes på Gudmevej. 
Der er tidligere forsøgt at med at anlægge en “smal” vej for at sænke farten, men det ser ikke ud til at virke helt efter 
hensigten. 
På forhånd tak. 
 
Mvh  
 



2 

2 Nanna Lørup Buch 
Til rette vedkommende 
 
Os beboere ved Klintholm Strand-området føler os noget oversete, når det drejer sig om trafiksikkerhed. Vi bor i er område, 
hvor man skal benytte Klintholmvej for at komme til skole, arbejde, indkøb osv. Klintholmvej er en særdeles farlig vej, med 
tung trafik til og fra lossepladsen i pendulfart, og dårligt udsyn. Vi ønsker os derfor meget en cykelsti på vejen, så man kan 
cykle til for eksempel skole, arbejde osv. Som det er nu, tør vi ikke gå eller cykle på vejen hverken alene eller med vores børn, 
men er nødsaget til at køre bil til alting - det er rigtigt ærgerligt. Det afskærer også vores børn muligheden for at kunne cykle 
til kammerater osv., når de er gamle nok til det - det er simpelthen for farligt. Derudover bør der også indføres en cykelsti fra 
Hesselager til Gudme, så skolebørnene der skal fra Hesselager til Gudme og omvendt kan cykle til og fra skole sikkert.  
 
Venlig hilsen 
 

3 Irene Friis 
Hej Svendborg  
Vi har boet på Bøsørevej i mange år, vi har altid syntes at Klintholmvej er alt for farlig at cykle på. Vores børn har fået forbud 
mod at cykle der. Det er en farlig kombination af meget tung trafik, med al for hastighed, personbiler, prærievogne - i 
sommermånederne - turister på cykel. Det er meget mere held end forstand at der ikke er sket en ulykke. En cykelsti er det 
eneste rigtige og burde være lavet for mange år siden. Men bedre sent end aldrig. 
 
Mange hilsner  
 

4 Anna Fokdal 
Hej 
Jeg læser på Aula det er muligt som borger at komme med input mhs. Trafiksikkerhed i Svendborg kommune 
 
Vi som forældre ser et kæmpe HØJ risiko område ved Tved Skoles officielle indkørsel på brændeskovvej for børn der kommer 
gående eller cyklende på brændeskovvej fra brændeskov eller heldagervej 
Når de når ned til indkørslen er der mange biler der kører ind og ud fra skolen og børnene er i tvivl om hvornår det er deres 
tur for at krydse vejen, billede vedhæftet 
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Som vi ser det, er det kun et spørgsmål om kort tid før et barn bliver påkørt her. 
 
Dette område bør have extra prioritet og tilses omgående, efter sommerferien bør en skolepatrulje eller voksne være tilstede 
hver morgen indtil der er etbaleret forgænger overgang eller hvad nu 
Der skal til for at sikre dette område. 
 
Ser frem til at høre fra jer snarest 
 
Med venlig hilsen / Best regards 
 
 

5 Anette Porsfelt 
Kære Svendborg kommune. 
 
Det må snart være tid at Byvej i Gudbjerg kommer i betragtning til trafiksikkerhed. 
Som jeg forstår det er Byvej betragtet som en fordelingsvej. Og det er netop sagen. 
 
Stort set al trafik der skal til og fra Odense kommer denne vej for at køre på og af motorvejen. 
Trafikken er stærkt stigende, og den tunge trafik kører dag og nat gennem byen. Der køres alt alt for stærkt her. 
 
Der ligger skole, børnehave, skole fritidsordning og en sportsplads her. Der er mange børn (og andre) der benytter 
Byvej, og det skal da helst ikke være med livet som indsats.  
 
Venlig hilsen 
 
 

6  
Lina Buchwald 
Hej. 
Jeg har læst trafiksikkerhedplanen 2020-2024.  
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Jeg vil i den forbindelse gøre opmærksom på Heldagervej, som er kategoriseret som farlig skolevej, og brugt af mange bløde 
trafikanter, samt tunge (og brede) landbrugsmaskiner. Jeg tænker det kunne være hensigtsmæssigt: 
1. At nedsætte hastigheden gennem svingende fra 50 km/t til fx 30km/t.  
2. at anlægge en sti (cykelsti), hovedsagligt på det kritiske sted ved svingende mellem porthusvej og brændeskovvej. Stien 
kunne evt gå ind og “fange” Trappehavevej.  
 
Vh  
 

7 Pauline Martin Larsen 
Jeg vil gerne se parkering forbudt på én af siderne på Mølmarksvej lige ud for Spar købmand, da det er farligt at være 
cykelister da folk parkere på begge side og det er lige op til et fodgængerkryds.  
Med venlig hilsen 
 

8 Kasper 
Hej i vester.skerninge er der i hele den ene siden af byen ikke noget fortov ,kun ved busstoppestederne, så skal man 
eksempelvis til lægehuset fra bussen her fra Svendborg, så skal man gå over vejen gå på fortovet i modsatte side og så igen gå 
over vejen for at komme dertil eller også gå inde i vejkanten og begge dele er ikke ret sikkert da den vej er hovedvejen mellem 
Svendborg og Faaborg ,så få anlagt fortov så der er fortov på begge sider hele vejen igennem byen så det er sikkert , der er 
også børn som skal i skove som står i samme situation, så få anlagt fortov så der er fortov på begge sider af vejen igennem 
byen så det er sikkert færdes  
 

9  
Anne Foged 
Hej. 
Jeg sendte i oktober 2018 nedenstående email til vej@svendborg.dk og havde efterfølgende en kort dialog med Mette 
Grønkjær Jensen. Desværre var det på det tidspunkt ikke ressourcer til at gøre noget vil problemet. 
 
Jeg så på kommunens FaceBook side, at I efterlyser ideer i forbindelse med 2020-2024 trafiksikkerhedsplan og jeg sender 
derfor min tidligere anmodning, da den stadig er meget aktuel.. 
 

mailto:vej@svendborg.dk
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Jeg håber at I vil se på forholdene ved Skårup skole, da jeg mener det er en god kandidat til den nye plan. 
 
På forhånd mange tak. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kære ansvarlig(-e) for veje i Svendborg Kommune. 
 
Jeg skriver som forældre til to børn i 1. klasse på Skårup Skole. Det er mit ønske at starte en dialog med jer omkring 
trafiksikring på vores skolevej, Østergade, i Skårup. 
 
Østergade er en smal vej med trafik i begge retninger. Dette giver udfordringer, og potentielt farlige situationer, når omkring 
400 elever samt lærere ankommer indenfor et meget kort tidsrum i bil, med skolebus, på cykel og til fods. 
 
Af særlige problematiske faktorer vil jeg gerne fremhæve: 

 Forældre, der parkerer på Østergade tvinger cyklister og biler til at køre udenom og over i modsatte bane for at 
passere. Modkørende trafik er nødsaget til at stoppe op og vente på fri bane - ofte samme sted som cyklister stopper 
for at krydse over til indgang til cykelskure. Jeg har også observeret at biler i modkørende retning trækker op på 
fortovet for at kunne passere. 

 Placering af fodgængerfelt er problematisk, da det er lige midt i indkørslen til skolens parkeringsplads 

 
Cowi lavede i 2012 lavet en skolevejsanalyse omhandlende sikring af skoleveje i kommunen. Tiltag siden da har været at 
skolens parkering nu er forbeholdt lærere i tidsrummet 7:30-8:30 samt et standsningsforbud i samme tidsrum på den ene side 
af Østergade. Dette er positivt, men en yderligere indsats er nødvendig for at gøre skolevejen til at trygt og sikkert sted for 
vores børn at færdes. 
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Skårup Skoles ledelse har for at afhjælpe problemet, opfordret forældre til at undlade at parkere/standse på Østergade og 
henvist til parkeringsmuligheder tæt ved skolen. Dette har dog ikke haft den ønskede effekt da opfordringen ikke følges af 
alle. 
 
Mulige løsninger, der vil have en positiv effekt på sikkerheden: 

 Opsætning af Standsning forbudt skilt (tidsrum 7:30-8:30) hen langs skolen.  
 Ensretning af Østergade omkring skolen med indkørsel fra Åbyvejen (tidsrum 7:30-8:30). Det er den retning 

skolebusser og langt de fleste forældre kommer fra. 
 30 km/t zone i stedet for 50 km/t zone 
 Ny placering af fodgængerfelt 

 
Jeg takker på forhånd for Jeres tid, og håber på en positiv dialog omkring ovenstående. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 

10 Jonas Bønnelykke 
Hej. 😊 
 
Vi er en borgergruppe der bor i starten af Præstevænget (oppe i enden mod Brydegårdsvej) 
Vi har store problemer med at bilister og cykellister skære hjørnet af når de drejer fra Brydegårdsvej til Præstevænget. 
Dette bevirker at de kommer i alt for høj fart og nærmest i den forkerte vejbane når de drejer - Hvilket gør at der er stor risiko 
for kollision med modkørende samt at det er svært komme ud fra vores indkørsler. 
Vi tænker at en helle på Præstevænget ville tvinge bilister og cykellister til at stoppe lidt mere op og orientere sig inden de 
drejer. Se nedenstående skitse. 
Håber det er noget i kunne overveje. 
God dag. 
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Venlig hilsen 
 

11  
Per Storm Jensen 
Hejsa. 
Hvis i vil have et forslag til forbedring der virkelig giver større sikkerhed skulle i prøve at se på Eskærvej om morgenen Og om 
eftermiddagen.  Der er virkelig basis for en forbedring v skolen.  Der burde enten være en rundkørsel ved enden af Syrenvej 
hvor man kan køre op til hallen og center/ indskolingen for at afvikle trafik bedre og mere sikkert Spec morgen er kaotisk og 
farligt for de små cyklister.  Alternativt lav en bus lomme på græsset foran plejehjemmet så busserne ikke blokere kørebanen, 
i forlængelse af denne skal der være en "kys og Kør" bane så biler fra Troense siden ikke skal svinge til venstre ind på pladsen 
foran skolen. Så kan børn og cykler bliver sat af her i lommen i stedet er lige ved siden af fodgænger feltet.  Det ville helt 
sikkert give et betydeligt bedre flow i trafikken og ikke så mange "lige ved" oplevelser.  
 
Vh.  
 

12  
Lars Bo Hansen 

Hej. 

Jeg har ikke nødvendigvis en masse løsningsforslag, men vil nu hvor i byder på muligheden for input, gerne gøre opmærksom 
på nogle farlige og problematiske punkter i trafikken i vores by. 

1. På Toldbodvej ud for Havnegade er der lavet et "Miljø bump med et afgrænset område til fodgængere midt på vejen". 
- Dette opfattes af nogle fodgængere som et fodgængerfelt, hvor de blot kan træde ud i trafikken, hvilket ofte fører til 
farlige situationer. - Det samme gør sig gældende blandt en del bilister, hvor især dem som netop er kørt ind på vejen 
fra Droningemaen/Nyborvej siden ofte er tæt på påkørsel af de bilister som pludselig stanser midt i det hele for at 
holde tilbage for fodgængere, idet de fejlagtigt tror de er forpligtet til dette, hvilket bagvedkørende ikke forventer 
eftersom det jo IKKE er et fodgængerfelt.  
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2. Ved hovedindgangen (Tinghusgade/Voldgade) til Bycentret er der et område som er belagt med brosten, hvilket får 
mange fodgængere til at tro det er tale om et fodgængerfelt, hvor bilister skal holde tilbage. - Det er ofte årsag til 
farlige situationer og konflikter, såfremt man ikke holder tilbage for fodgængere som fejlagtig tror de har ret til blot at 
passere vejen når det er dem passende.  

3. I krydset ved 5. Maj Plads er der lavet regulering hvor bilister skal holde tilbage for andre bilister som kommer fra 
rundkørslen fra Ole Rømers Vej. - Problemet er her at der ofte - ikke mindst i myldretiden, opstår lang kø for at komme 
igennem krydset med kø tilbage til rundkørslen ved Storcentret. - Men hvad værre er, at der ofte opstår farlige 
situationer og trafikvrede, når bilister som holder tilbage i krydset sætter i gang for at komme igennem krydset, OG i 
samme øjeblik kommer der en bil med høj hastighed fra Ole Rømers Vej, hvilket vejføring giver god mulighed for. - Når 
det sker, bliver den bil som kommer fra Storcenter siden "fanget" midt i krydset med vrede øjne og blikende lygter fra 
modkørende som resultat.  
 

Ovenstående er udfordringer som efter min opfattelse er grundlag for farlige situationer og som bør ændres, før der sker 
alvorlige ulykker.  
 
Håber ovenstående vil blive taget imod konstuktivt og munde ud i tiltag til forbedret trafiksikkerhed.  

--  

Med venlig hilsen 
 

 
 

13 Trine Berg 
Hej  
Jeg så på et facebook opslag, at man kan skriver til jer ang. tips til trafiksikkerheden.  
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Det kunne være en kæmpe hjælpe, hvis der blev opsat sådan et spejl til at "se om hjørner med" der hvor Wandallsvej og 
Kogtvedvej mødes (ganske tæt ved Spar).  
Wandallsvej drejer ca 90 grader mod højre (når man kører mod syd) og når man så skal dreje til venstre ned ad Kogtvedvej, så 
han man næsten ikke en chance for at se om der kommer nogle fra højre pga. vejens skarpe sving til højre, så der kunne det 
være virkelig godt med et spejl, så man bedre kan få sig et overblik, om der kommer biler fra højre, inden man krydser vejen.  
 
Jeg har foreslået dette før og møder ofte folk der tænker det samme, så jeg håber virkelig meget at I vil gøre noget ved det.  
 
De venligste hilsener fra  
 
 

14 Rasmus Munck 
 
Hej 
 
Følgende er min kommentar på FB: 
 
Rådet for Sikker Trafik, kan I forklare hvordan Svendborg Kommune kan få lov at godkende en vej i tæt-lav byggeri, hvor der 
ikke er fortov? - hvor skal bløde trafikanter færdes? 
Det er mig bekendt, ikke særlig sikkert at færdes på kørebanen 🤷🏼♂️ 
Ps. Det skal nævnes at vejen ikke er anlagt endnu, så man kan godt nå at få det ændret til det bedre 👍🏼 
Svendborg Kommune, I er selvfølgelig også velkommen til selv at forklare 😉 
Det er helt konkret Ydunshave. 
 
Og nu I beder om konstruktive forbedringsforslag, så kommer jeg her med følgende forslag: 
Lav et fortov. 
Og da lokalplanen siger at vejen skal etableres som privat fællesvej, så er det faktisk ganske gratis for jer at få mere 
trafiksikkerhed... I skal bare sætte krav herom 👍🏼 
Selv tak, Svendborg Kommune 😉 
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Jeg stiller gerne op til en uddybende samtale. 
 
Med venlig hilsen 
 

15 Tau Lassen 
 
Gider i kigge på Nyborg vej fra krydset linkenkærsvej/Ørbækvej og ud mod ringvejen oplever jeg tit der bliver kørt pænt 
stærkt selvom der er det lysregulerede fodgængerfelt og til tider skal man spring for livet 
 

16 Torben Nielsen 
Hej. 
 
I forlængelse af jeres opslag på Facebook vedr. ny trafiksikkerhedsplan i Svendborg Kommune, tillader vi os at genfremsende 
det forslag til forbedringer på Ørbækvej i Tved, som vi fremsendte helt tilbage i 2011. Dengang skete der absolut ingenting, 
men det er vores håb, at vi denne gang bliver hørt! 
Problemer er på ingen måde blevet mindre siden vores henvendelse for snart 10 år siden. Vi plages stadig af alt for høj 
hastighed og samme elendige sikkerhed for bløde trafikanter. Det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke kan blive tilgodeset 
denne gang, efter at man nærmest har plastret samtlige villaveje til i bump og chikaner. Nu må det være vores tur! Her vil det 
rent faktisk kunne gøre en forskel! 
 
Vi ser frem til en snarlig løsning! 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 

17 SKOLEBESTYRELSE v/Sine Vinus 
Til Afdeling for Trafik og Infrastruktur, Svendborg Kommune  
Vedr. trafiksikkerhedsplan for Svendborg Kommune 
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I forbindelse med Svendborg Kommunes opslag på facebook, se vedhæftede billede ønsker vi at henlede jeres 
opmærksomhed på Vestermarkskolen, 5762 Vester Skerninge. Trafikken er ikke sikker på Fåborgvej ved Vestermarkskolen, 
hvor mange børn hver morgen og eftermiddag skal krydse vejen. 
I tildeler tryghed en stor del af trafiksikkerheden og det er bestemt ikke trygt at sende vores børn afsted i skole, hvor de skal 
krydse en trafikeret hovedvej med tung morgen og eftermiddagstrafik. Det er utrygt for skolepatruljen at stå på en trafik 
helle, hvor der er så meget trafik (både lastbiler, busser, traktorer mm). 
Jævnfør jeres fokusområder for trafiksikkerhed har vi følgende udfordringer: 
- fodgængere 
- cyklister 
- høj hastighed 
- uopmærksomhed 
Derudover er der: 

- Et nyt dagtilbud på vej, hvor både børnehavebørn 3-6 år og også dagplejere med børn fra 0-3 år skal krydse vejen – 
dette er uholdbart og uansvarligt ikke at tænke på trafiksikkerhed i denne forbindelse. 

Politiet har i januar 2018 skrevet følgende til Svendborg kommune: 
’I forhold til den statsejede Fåborgvej, hvor krydsningen reguleres af skolepatruljeordning, har Fyns Politi i jan. 2018 tilskrevet 
Vejdirektoratet en vurdering heraf. Krydsningspunktet ved Vestermarksskolen opfylder ikke de anvisninger som Trygfonden 
tidligere havde udstukket omkring skolepatruljers virke, idet de færdselstekniske anlæg ikke var til stede for at skolepatruljen 
kunne træde ud på kørebanen og sikre eleverne. Da der samtidig er anlagt 2 buslommer ved krydsningsstedet, udfordrer dette 
også patruljens arbejde’. 

Fyns Politi har nu igen på baggrund af nævnte henvendelse tilskrevet vejdirektoratet om forholdene og peget på et evt. 
løsningsforslag med et signalreguleret fodgængerfelt, (trygreguleret).  
Som skolebestyrelse er vi i dialog med vejdirektoratet og de lover at de vil prioritere strækningen, men vi mangler at se 
handling. 
 
Skolebestyrelsen i forrige periode (2014-2018) har gjort opmærksom på problemet og den nuværende skolebestyrelse har 
gjort opmærksom på problemet siden 2018. Skal der ske dødsfald på strækningen før der reageres? 

Vi ønsker ligeledes at henlede jeres opmærksomhed på vores høringssvar fra december 2019, som er vedhæftet som bilag. 
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Mvh Mai Nielsson og Sine Leergaard Wiggers 

Forældre i skolebestyrelsen på Vestermarkskolen 
 

18 Peter Lund Andersen 
Hej. 
Jeg vil foreslå at man kigger på trafiksikkerheden i krydset Hallindskovvej/linkenkærsvej/ fruerstuevej. 
Efterhånden er der mange børn på nord/østsiden af Linkenkærsvej, som skal krydse vejen for at komme i skole. Jeg oplever 
dagligt at folk kører stærkt og ikke stopper ved fodgængerovergangene.  
Vejen slår en kurve som skaber dårlige oversigtsforhold for fodgængere der ønsker at krydse Linkendkærsvej fra Fruerstuevej 
mod Hallindskovvej, det skaber farlige situationer når folk kommer kørende med 60-70 km/t oppe fra Nyborgvej. 
Mvh.  
 

19 Mejse Mo Knørr 
Hejsa 
Vi flyttede til Sydfyn for nogle år siden. Vi var tiltrukket af at leve et liv i naturen, cittaslow osv. Vi bor lidt uden for Ollerup, og 
når vi skal cykle mod Svendborg-hvilket vi gør dagligt, da vores søn går i instituion der, så er der bogstaveligt talt med livet 
som indsats!!! Vi ønsker virkelig at der kan komme en cykelsti mellem ollerup og svendborg, da svingene ved hvidkilde og i det 
hele taget strækningen uden cykelsti VIRKELIG er farlig. Jeg har flere gange oplevet at blive snittet af biler, der tager chancen 
og overhaler mig på ladcyklen på trods af at der kommer modkørende. Det er vanvittigt, og jeg synes det ligger så dårligt i tråd 
med kommunens ønske om at brande sig på Cittaslow. Vi har overvejet at måtte droppe at cykle og købe bil istedet, men det 
kan da simpelthen ikke passe....? 
 
Bedste hilsner 
 
 
 

20 Jon Holm Kornum 
Som forslag til den nye trafiksikkerhedsplan, ville det være oplagt at lave en rundkørsel i krydset ved Ø. Skernige 
forsamlingshus. Helleanlæget på Balvej/ Midtervej er ikke sikkert nok, og det er et kryds hvor der færdes mange skolebørn, og 
hvor der er meget tværgående trafik. En rundkørsel kunne godt, så farten bliver sænket i begge retninger. Mvh  
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21 Jonas Vedel Jakobsen 

Hej 
 
Vi har set jeres opslag omkring trafiksikkerhedsplanen 2020-2024 og vi vil gerne komme med et forslag, som vil kunne 
forbedre sikkerheden for gående, cyklister, ryttere og motionister som færdes på Skovsbovej i strækket fra Botilbudet 
Skovsbovej og til T-krydset v. Højensvej for enden af Skovsbovej.  
 
Som beboer på adressen Skovsbovej XXXX oplever vi en stigende trafik på Skovsbovej og ikke mindst flere grupper af fodfolk 
og motionister der benytter området og vejen. Det glæder os at så mange finder området interessant at færdes i, ligeledes 
folk der benytter Øhavsstien der går lige forbi os og omkring Skovsbovænge.  
 
Desværre oplever vi også at man som billist skal være utroligt opmærksom på ovennævnte strækning, da Skovsbovej er flere 
steder er smal og snoet, med skarpe sving. Vi har oplevet flere gange hvor det har været rigtig tæt på at gå galt, om det så har 
været cyklisten, motionisten, den gående, dagpleje moderen med barnevogn, de unge på skateboard eller rytteren der er 
involveret.  
 
Vores opfordring til kommunen er at have fokus på den ovennævnte strækning og have i tankerne en etablering af en 
cykel/løbesti på strækningen der vil øge sikkerheden markant. Med nybebyggelse i området, er der ligeledes meget tung trafik 
på strækningen. Og med flere beboere til området, og de mange der benytter strækningen, så bliver behovet for en sti ikke 
mindre.  
 
Vi håber at vores forslag kan tages i betragtning i planen for 2020-2024, og klar til at svare på de spørgsmål der måtte være. 
 
Med venlig hilsen  
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22 Gitte K Jensen 

Hejsa  
Et meget stort ønske er, at der kommer skilte op der viser, at der er krydsende cyklister på Johannes Jørgensens vej. Når 
bilister kommer henholdsvis fra Svendborg Nord eller Sundbrovejen ( Hovedvej 9) for at komme ud på Johannes Jørgensens 
Vej, har jeg flere gange oplevet, at bilisterne ikke er opmærksomme og bare kører ud foran mig, ( trods det jeg bruger en 
selvlysende cykelhjelm) Bilisterne skal gøres opmærksom på os cyklister.  
 
Et andet stort ønske er en cykelsti til Ollerup her fra Svendborg. Der er mange skoler i Ollerup og mange bruger deres cykler 
for, at komme til og fra Svendborg. 
Jeg arbejder selv i Ollerup og cykler ofte til og fra arbejde. Der er meget trafik, mange lastbiler og forholdsmæssig smal vej, 
hvilket gør der ekstremt farligt, at cykle. Specielt forbi Hvidkilde. 
 
Da vi bor lige over for Vestre Skole, undrer det os meget, at man må køre 50 km i timen på vejen mens der på de små sideveje 
er 40 km i timen? 
Der er ofte total kaos om morgen, når børnene bliver afleveret. Udstigningen sker ofte ud mod kørebanen.  
Forældre parkerer ofte i båsen foran skolen, hvor der er parkering forbudt. Kunne båsen måske males op med kiss and go, da 
de fleste forældre ikke overholder de 3 minutters standsning? 
I øvrigt burde der være et fodgængerfelt ( feks på hjørnet ved Niels Finsens Vej ), hvilket ville gøre det mere trygt og sikkert 
for eleverne, at krydse vejen. Dette ville samtidig reducere behovet for forældrekørsel. Skolen kunne jo etablere 
skolepatrulje. 
 
Mvh   
 
 

23 Karsten Pedersen 
Vedr. Nørremarksvej. 5762 Vester Skerninge. 
 
Jeg vil gøre opmærksom på at vejen indenfor byzonen er både smal og med steder  med dårlige oversigtsforhold. 
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Og der køres generelt alt for stærkt. I mange tilfælde er det vanvidskørsel, og når det samtidig er en skolevej med mange børn 
der cykler til og fra skolen fra Hundstrup, opstår der ofte farlige situationer. Ikke mindst når vejen skal krydses ved Mads 
Hansensvej. 
 
Og os der bor her, er heller ikke trykke ved at færdes på vejen. Hverken som gående eller kørende. Det er ofte risikabelt at 
køre ud fra indkørslen, da oversigtsforholdene ikke er lige god alle steder. 
 
Derfor vil jeg foreslå vejbump, for at sænke trafikhastigheden. 
 
Der køre tit store landbrugsmaskiner og lastbiler, så for at sikre passage af denne type køretøjer, vejens bredde taget i 
betragtning, ser jeg ikke andre muligheder end fartbegrænsende vejbump, plaseret flere steder inden for byzonen. 
 
Håber dette indput vil føre til en mere tryk vej at færdes på for alle borgerer. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 

24 Thomas Nielsen 
 
Kære Kommune, 
 
Trafiksikkerhed Det er dejligt at høre.... 
 
Lad os få trafikskolen tilbage. 
 
100.000 kr til renovering af et lyskryds og lidt vejstriber og huller i asfalten 
rigtige skilte, er nok eller bare kommunens egne  
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fra trafik og teknik til at vedligeholde et enkelt lyskryds med striber på trafikskolen. Så naturligvis vedligeholdelse på måske 
2000 kr. om året på cykler og gocart og så helt alm. undervisningslokale, 
 
Og så 1/4 lærerstilling og 1/100 administration stilling til at drive det. 
 
Så er der trafikundervisning for alle 3. og 4. klassere = alle børn i kommunen  
der har lært/ arbejdet med sikkerhed at begå sig i trafikken og alle voksne omkring dem har sat fokus  
på dem. 
 
Mit ønske ville være at kommunen prioriterede dette. 
 
50 år med trafikskole sat i stå. 
 
Jeg kender ikke et barn der ikke kan huske trafikskolen. Altså bortset fra  
nuværende 4. og 5. klassere, der ikke har været afsted eller måske ikke har modtaget undervisning på deres skole. 
Den kommer ikke helt af sig selv, medmindre der sættes et nænsomt systematisk skub i det. 
 
Men bannerne “ Alle børn cykler” hænger troligt på alle skoler med opfordring til at sende alle børn på cykel uden at være 
sikker på at de kan eller har kunne lære det. 
 
I perioden 2020-2024 vil der helt sikkert i statistikken være flere ulykker  
med børn på cykel og i trafik end der har været hid til alene pga  
nedlukningen af kommunens trafikskole og vilkårlige effektuerede trafiksikkerhedsplan eller alternative implementeringer. 
 
Det koster ikke noget sammenlignet med een enkelt ulykke. 
Så vidt oplyst af Trafiksikkerhedsudvalget sidst koster een ulykke samfundet og heraf en del også kommunen op til 1 mio. kr. 
 
Trafikskolen koster det halve og når ud til alle og ville koste nærmest ingenting  
at vedligeholde hvis alle gav langt mindre end 1/100 eller 1/1000 af deres muligheder som er kommunale afdelinger, der har 
budgetter i 2 og 3 cifrede mio. beløb og varetager opgaver inden for området. 
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Hurra ord og falsk tryghed når man beder forældre påtage sig opgaven og få skolen til at arbejde med opgaven uden 
systematik for de fleste og der ikke bringes en samlet plan og systematik ind som feks. trafikskolen gjorde på en måde så de 
fleste af børnene husker det og leger den ønskede adfærd og viden ind. 
 
Jeg håber og ønsker for børnene og kommunen at  
kommunen vil initiere at iværksætte noget ligende eller gå tilbage til det der faktisk har været en tradition i 50 år. 
 
Jeg deltager gerne i arbejdet. 
 
med venlig hilsen  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Helle Jørgensen 
Hej 
Jeg undrer mig over, hvor Tåsinge er henne i den trafiksikkerhed. 
Jeg bor tæt på Bratenvej og Bjernemarksvej og vil gerne forslå nogle bump på de veje. 
Der køres så stærkt på Bjernemarksvej, trods der kun må køres 50 km. Man skal løbe for at gå over og det er farligt at gå op til 
horseskov, fordi der kun er grøfter i siden. 
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Bratenvej er en vej hvor der må køres 40 km, men det er nærmest blevet en motortrafikvej hvor der køres mellem 50 og 100 
km, under broen er der ikke fortov, men vejen er snævret ind med hvide felter, det blæser bilister på, der dyttes og fingeren 
kan du også få, hvis du ikke trækker ind i hækken eller skoven. 
Her færdes børnehaver, vuggestuer, dagplejere, skoler, børn på vej til sport,skole, ældre med rollator, hundeluftere, 
motionister, men det er med hjertet oppe i halsen. 
 
Jeg ved fra en beboer på Bjernemarksvej at der var en fotovogn i en uge hvor der var skoleferie, det giver jo ikke et overblik 
tænker jeg. 
 
Jeg ved ikke, hvad man skal gøre og det er et under at ingen er blevet påkørt, men måske er vi bare gode til at løbe stærkt. 
 
Vh 
 
 

26 NGU 
Hej Svendborg Kommune  
 
 
Sikkerhedplan i perioden 2020-2024 i avisen. 
 
Jeg skriver til Dem, fordi jeg synes De spildt pengene på mærkeligt NGU.  
 
Hold styrt på ting og i omgivelser i Fornuftigt og i Orden igen . Ingen mange små bølger/snævrer ind gade , som Tved Vej 
Svendborg.og Ingen mærkerligt bygninger op. 
 
BEDE DE VENLIGST KONTAKT OG FÆLLESKABET SAMT ARBEJDER TIL FYN@POLITI.DK .  
DE VELKOM TIL AT HOLD ET FOREDRAGE FOR DET HELE OM EMNET . 
 
 
INGEN bygger mange noget bølger/snævrer ind vejen eller mærkeligt bygninger. Ingen ødelagt Fornuftig fra tidligt.  

mailto:FYN@politi.dk
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Jeg ønsker I hold orienteret det hele i Orden nu. 
 
Mvh  
 
 

27 Anders Engell 
Til kommunen 
 
De chikaner der tvinger bilister til at "køre slalom", udgør en fare for cyklister fordi man som cyklist risikerer at møde en 
modkørende bilist ovre i ens egen vejside. Samtidig kører bilisterne nogle gange stærkt trods chikanerne. Jeg vil foreslå at 
man holder sig til de chikaner der består af en "indsnævring" af vejen, kombineret med cyklist-sluser som de er lavet fx på 
Kogtvedvej og Skt. Jørgensvej. 
 
Derudover vil jeg foreslå at der generelt laves flere cykelstier. 
 
Med venlig hilsen 
 
 

28 Susanne Thau 
 
Kære Svendborg Kommune, 
 
Ang. ny trafiksikkerhedsplan: 
 
De største problemer pt for cyklister og gående er ifølge min mening de farlige chikaner: 
 
De fungerer fint de steder, hvor der er skabt plads mellem fortov og vejbane til at cyklister og gående kan passere. 
 
Andre steder tvinges vi til at flakke rundt midt på vejbanen mens bilerne suser forbi. 
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På Myrehøjvej hvor jeg bor og derfor kender bedst, må jeg som fodgænger/cyklist dagligt sætte livet på spil, når jeg bevæger 
mig ud på vejen. 
Bilerne har stadig fart på. 
Nogle vejbump ville fungere bedre. 
 
Der findes også andre grelle eksempler i kommunen, bl.a tæt på Vindebyøre Camping, hvor der på en smal vej i et sving 
pludselig er en chikane, der tvinger fodgængere/cyklister ud midt på vejen. Uhyggeligt! 
Andre steder er det dog muligt at cykle på fortovet for at undgå at blive tvunget ud midt på vejen. 
 
Mit forslag er derfor: 
At der ved alle chikaner etableres en gennemkørsel/gang mellem fortov/vejside og vejbanen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 

29 Gry Elleman 
Til hvem dette måtte vedrøre.  
 
Ang den nye trafiksikkerhedsplan, så ønsker jeg hermed at give et indblik i borgernes sikkerhed når de færdes på Heldagervej 
(primært på området mellem Porthusvej og Brændeskovvej). Det er et rekreativt område der bliver brugt at utallige af Tveds 
borgere og et yndet sted til motionister, cykelister samt ride og gåture. Desværre er det også en vej der indeholder mange 
farlige sving uden udsyn, samt trafik der kører for stærkt, biler med trailer samt meget tunge landbrugsmaskiner. På 
strækningen omtalt, bor der mellem 15-20 børn, og mange børn og unge mennesker cykler på vejen for at komme fra Tved til 
den private rideskole på Heldagervej. Vejen er benævnt som trafikfarlig skolevej, og med god grund! Desværre gælder 
befordringen til/fra skole kun til og med 4 klasse. Dvs. børn ned til 10 års alderen er tvunget til at cykle i skole, på en decideret 
livsfarlig skolevej. Én ting er om sommeren, med lyse morgener. Noget helt andet er kolde vintermorgener, med glatte veje og 
intet dagslys. Nedenstående forslag, vil gøre skolevejen en smule mere sikkert for vores børn og borgere generelt. 
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Vi har været heldige at få bevilliget bump og rumleriller på strækningen. Desværre blev rumlerillerne slidt ned forholdsvis 
hurtigt, og har ingen effekt haft det sidste lange stykke tid. Der bliver stadig kørt alt for stærkt på strækningen, og de mange 
trailer køretøjer, samt landbrugsmaskiner, kører gennem svingene ved at skære hjørner af. Her snakker vi om flere 90 graders 
sving, hvor der absolut intet udsyn er. Det skaber ofte utrolig farlige situationer, som flere borgere har oplevet og som jeg ved 
I bør have fået kendskab til. 
 
Vi har haft kontakt til Mette Lind Sørensen, som har modtaget billedmateriale på de mange farlige maskiner der færdes på 
vejen, og som vi tidligere har været i dialog med. Jeg ønsker med denne mail, at gøre yderligere opmærksom på 
problematikken. Vi ser flere løsninger på hvordan Heldagervej kan blive sikkert for alle borgere. 
Etablerer cykelsti der evt bliver koblet sammen med Trappehavevej, derved skabes en sikker rute for alle skolebørn til Tved 
skole, samt en bedre forbindelse for Tveds borgere der ønsker at bruge området til gåture mm.  
 
En anden løsning kunne være en yderligere hastigheds nedsættelse til 40 km/t samt opmaling af rumleriller og etablering af 
flere bump. Dermed opnår man den naturlige hastighednedsættelse, og mange trailer køretøjer til genbrugspladsen, vil vælge 
at benytte Ringvejen i stedet for vores lille og smalle landsby vej. 
 
En tredje løsning kunne være at nedsætte hastigheden til 40 km/t og lave to-ét vej på hele strækningen mellem Porthusvej og 
Brændeskov vej (ca. 1,2 km). Jeg håber meget I vil tage vores erfaring og forslag til vurdering, så vi alle kan sende vores børn 
sikkert i skole på cykel og så alle borgere i Tved kan få glæde af de natursmukke omgivelser vi her herude på Heldagervej, og 
samtidig føle sig trygge. 
 
Derudover vil jeg gerne gøre opmærksom på Græsholme skov området ved Porthusvej. Dette område er ligeledes et der 
bliver flittigt brugt til motionister og cykelister. Hastigheden på denne vej mellem Heldagervej og Ring Nord, er decideret 
livsfarlig! Det tilladte er 80 km/t, men rent sikkerhedsmæssigt, kan det kun ganske få steder lade sig gøre. Jeg mener at hele 
strækningen bør have en hastighedbegrænsning på max. 60 km/t, samt evt lave denne strækning til to-ét vej også. Alternativt 
er denne strækning optimal til etablering af cykelsti. Dette vil virkelig højne hele området nord for Tved.  
 
Ved at lave både en optimering af trafik forholdene på Heldagervej samt Porthusvej, ser jeg at man vil hæve de 
sikkerhedsmæssige forhold for alle borgere i Tved der færdes disse steder.  
På forhånd tak, og fortsat god sommer.  
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Mvh 
 
 

30 FYNBUS  
Kommentarer til tabel 2 trafiksikkerheds projekter 
Svendborg Kommune 
Trafiksikkerhedsplan 
 2020-2024 
Vi har kommentarer til prioritet 6 – 9 – 16, der er steder hvor der foreslås etablering af bump. 
 
Prioritet 6: Christiansmindevej/Skårupøre Strandvej/Hestehavevej 

 
Her kører bybusrute 240-241 med ½ timesdrift. Hvis der skal etableres bump, anbefaler vi pudebump, i forhold til 
passagererne og chaufførerne. 
Prioritet 9: Fåborgvej/Vestergade/Odensevej 

 
Her kører bybusrute 230 med ½ timesdrift. Hvis der skal etableres bump, anbefaler vi pudebump, i forhold til passagererne og 
chaufførerne. 
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Prioritet 16: Brændeskovvej 

 
Her kører lokalrute 220. Hvis der skal etableres bump, anbefaler vi pudebump, i forhold til passagererne og chaufførerne. 
 
 

31 Sune Jørgensen 
Hej. 
 
Jeg bor i Hallindskov Huse, på Hallindskovvej. Det er et område der er i rivende udvikling; 
 

 Der over de sidste 4 år næsten sket en komplet forvandling fra "guldbryllups kvarter" til "børnefamilie kvarter" 
 Der er kommet 2 helt fantastiske mountainbike spor. Der bliver brugt og besøgt flittigt fra hele landet. 
 Der er et Trailcenter på vej. 
 Der er et helt nyt nybyggerkvarter på vej, formentlig udelukkende bestående af børnefamilier. 

Det kommer til at give et helt andet tryk på vejene i og omkring Hallindskov Huse. 
 
Mine forslag til forbedringer: 

 Trafiksikker Hallindskovvej ala det man har på Thurø 
 Cykelsti på Hallindskovvej 
 Nedsat hastighed på hele Hallindskovvej fx 35 km/t 
 Forbud mod tunge køretøjer. 
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 Gør Hallindskovvej til en blind vej der ender ved Egenappevej. 
 Sikker overkørsel/færdsel fra Hallindskovvej over Linkærsvej til Fruestuevej. Det kan enten være lysregulering, tunnel 

eller bro. 

 
Mvh. 
 
 
 
 
 

32 Yvonne Hansen 
Trafiksikkerhedsplan 

 
Jeg synes, vi skal droppe de fleste rundkørsler, de er ikke til gavn for bløde trafikanter, tværtimod. Jeg har selv ligget i en 
rundkørsel med min cykel, for at undgå påkørsel, så nu står jeg af cyklen og trækker over. 
Især rundkørslen ved Storcentret, HTH. Lidl m.m. er alt for befærdet, der er for meget at holde øje med og man kan let overse 
nogen. Der burde være en lyskurv. 
Jeg synes også, at mange af de chikaner der er lavet, skaber mere fare end de gavner. 
Lav cykelstier hvor det er muligt. 
 
Venlig hilsen  
 

33 Thomas Birkholm 
Forslag til trafiksikkerhedsplan i Svendborg Kommune 
 
1: Fjern samtlige chikaner og bump, da de på ingen måde gavner trafiksikkerheden. Den mest problematiske chikane i 
Svendborg er efter min mening den ved 5. Maj Plads, som skaber lange køer i myldretiden, og gør det farligere for 
skolebørnene. 
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2: Jeg er af den opfattelse at rundkørsler er farlige, og specielt der hvor der både færdes biler, cykler og fodgængere. Derfor 
foreslår jeg at man fjerner alle rundkørsler, og i stedet satser på lysregulering eller almindelig vigepligt, hvor det giver mening. 
 
3: Jeg synes man skulle fjerne rundkørslen ved A. P. Møllers Vej / Sankt Jørgens Vej, og rette vejforløbet ud, sådan at man 
kører fra A. P. Møllers Vej og direkte videre af Brydegårdsvej. Der skulle så være ubetinget vigepligt, når man kommer fra 
Kogtvedvej eller Sankt Jørgens Vej. 
 
4: Jeg synes man skulle rette vejforløbet ud ved Kogtvedvej / Wandallsvej, således at man har ubetinget vigepligt, når man 
kommer fra Wandallsvej. Jeg oplever stedet som et farligt sted for bløde trafikanter. 
 
5: Jeg synes at man burde kigge på til- og frakørselsforhold ved Harald Nyborg og Elgiganten, da det sommetider kan være ret 
kaotisk, når der er mange kunder. Man kunne måske lave til- og frakørsel til Mølmarksvej eller måske en frakørsel til A9. 
 
PS: 
Det er glædeligt at se, at I endelig har sat jer for at revurdere trafiksikkerheden i Svendborg. 
Det er min opfattelse at de mange skøre påfund har været ret upopulære både blandt private og erhvervsdrivende. Nu er 
ordet ”trafiksikkerhed” sådan et typisk politisk retorisk ordvalg, men jeg synes også er vigtigt at tilgodese borgernes komfort, 
så det bliver behageligt at færdes i Svendborg. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 

34 Henrik Buckwald 
Hej, 
 
Jeg vil bede jer indtænke Hallindskovvej/Egenappevej i den nye plan. 
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Der er kommet meget mere trafik af svage trafikanter. Mountainbikere, heste med ryttere, vandrere og motionister i det hele 
taget. Ydermere er der nu udbygget på Egenappevej, hvilket har afstedkommet mere tung trafik og mere trafik vil komme til i 
det hele taget. 
 
Her bor også mange børn/skolebørn. 
 
Udover at begge veje er for smalle til de svage trafikanter er der 3 deciderede farlige punkter. Det første er svinget på 
Hallindskovvej ved nr 60, det andet er T-krydset mellem de 2 veje og det tredje er bakken på Egenappevej. 
 
mvh 
 
 

35 Anne Hansen 
Forslag til trafiksikkerhed på Skårupøre Strandvej. 
 
Dele af Skårupøre Strandvej har bump, indsnævringer, stiplet linje til gående og cyklende forbi Skårupøre Campingplads. 
Forslag: 
Fortsættelse af de stiplede linjer fra Skårupøre Campingplads og til rundkørselen. 
Der er virkelig meget trafik og bilisterne kører meget stærkt, som cyklende og gående ville det være lidt mere trygt at færdes 
på den vej med de stiplede linjer som `cykelsti`. 
Og også asfaltering indenfor indsnævringer ville være godt, tror de glemte det da de asfalterede sidst. 
 Hvis i ikke har gjort det så cykl en tur igennem, det er ikke behageligt Venlig hilsen  
 
Sendt fra min iPad 
 

36 Tessa Buchwald Nikolaj Poffler 
 Høringssvar til Trafiksikkerhedsplan 2020-2014  
Høringssvaret relaterer sig til dokumentet Trafiksikkerhedsplan 2020-2024 for Svendborg Kommune, projektkatologets tabel 
2, prioritet 19: Hallindskovvej/Egenappevej.  
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Vores hus og grund ligger på Egenappevej, på det sted hvor Hallindsskovvej møder Egenappevej. Vores oplevelse er, at det er 
meget utrygt at færdes mellem svinget fra Hallindskovvej til Egenappevej samt langs Egenappevej til bygrænsen (se rød 
markering på figur 1 herunder).  
Vores oplevelse af utryghed skyldes at:  
- Oversigtsforholdene er ekstremt dårlige, særligt ved svinget mellem de to veje og bakken på Egenappevej  
- Vejen er smal  
- Mange bløde trafikanter, der bruger vejen både til transport og som adgangsvej til skovområderne (og med den nye 
bebyggelse på Egenappevej og Linkenkærsvej kan man kun forvente et øget brug fra denne målgruppe). Herunder en der en 
del børn der skal til fodbold på ”Stjernen” og i skole på Nymarkskolen og Ørkildskolen afd. Øst. Der er ligeledes mange 
mountainbikere, landevejsryttere, samt hesteryttere, der fylder meget når de færdes langs vejen.  
- Personbiler, der kører hurtigt  
- Tung trafik, både varebiler (Nemlig.com, Dao, GLS) og landbrugsmaskiner, der kører meget hurtigt  
 
Problematikken er ikke blevet bedre af de to nyopsatte skilte:  
- ”60 km”-skilt der er opsat lige før bakken på Egenappevej, således at farten øges uden at bilisten kan se modkørende trafik, 
på en vej, der er så smal at man ikke, uden at sænke farten og benytte rabatten kan passere modkørende/gående (se grønt 
markering på figur 1 herunder).  
- ”150 m til sving”-skilt, som afstandsmæssigt overhovedet ikke passer med virkeligheden (se blå markering på figur 1 
herunder).  
 
Figur 1: rød markering: vejen opleves som utryg; grøn markering: ”60km”-skilt opsat ved dårlige oversigtsforhold; blå 
markering: ”150m til sving” opsat på misvisende afstand. 2/2  
 
Løsningsforslag  
Vi er opmærksomme på, at andre beboere i området har foreslået 2-1 vej, men at dette er blevet afvist med begrundelse i, at 
vejen er for smal.  
Vores forslag er at mindske/omdirigere biltrafikken ved at lukke Egenappevej for gennemkørsel som vist på figur 2. Kørsel til 
den resterende del af Egenappevej kan med fordel ledes af den noget bredere Hallindskovvej, som har langt bedre 
oversigtsforhold. Der bør uanset også tages højde for de dårlige oversigtsforhold i krydset Hallindsskovvej/Linkenkærsvej.  
Det bør naturligvis være muligt for gående/cyklister/ridende at passere.  
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Denne løsning vil nedsætte risikoen for sammenstød betragteligt, da der vil være væsentligt mindre kørende trafik, samt at 
disse vil køre langsommere. Samtidig vil løsningen højne den rekreative oplevelse af området for en voksende mængde 
brugere.  
Væsentligt er det, at denne løsning har minimale omkostninger. Meget sikkerhed for få penge!  
Figur 2: rød markering: Egenappevej lukkes for gennemkørsel for at nedsætte risikoen for ulykker, højne trygheden for 
borgerne og øge den rekreative værdi af området.  
Med venlig hilsen  

  
 

 
37 Kent Jørgensen 

Angående høringen omkring Trafiksikkerhedsplan 2020-2024 for Svendborg kommune. 
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Trafikforslag ved Gudme skole. Billedet designet af Nanna Augustinus 
I Landsbyklyngen Gudmekongens Land, som geografisk dækker den gamle Gudme kommune, er 
der ønsker om trafikforbedringer, flere steder. Her er nogle af ønskerne: 
*En dobbelrettet cykelsti med belysning mellem Gudme og Hesselager, samt en langs Stenmurevej 
til Lundeborg. 
*En dobbeltrettet cykelsti mellem Gudme og Gudbjerg, som erstatning for de to små. Nedlæg den 
ene lille cykelsti og flyt trafikken, så der er plads til en dobbeltrettet cykelsti i modsatte side. 
*Gudme skole 
Storkehavevej er en smal vej fra skolen og ned til børnehaven, hvor to biler knap nok kan krydse 
hinanden. 
Skolen bruger i dagtimerne desuden parkeringspladserne ved biblioteket og det gamle Gudme 
rådhus, for at få plads nok. 
Følgende gør brug af vejen: 
1.Børnehaven 
2.Bostedet 
3.Genoptræningen 
4.Biblioteket 
5.Skolen 
6.Jounier klubben (Den tidligere SFO bygning) 
7.Lokalhistorisk arkiv. 
En af modellerne er blevet præsenteret i juli udgaven af Månedsavisen for Landsbyklyngen 
Gudmekongens Land og Skårup Sogn. Skolebestyrelsen i Gudme, har ligeledes vedtaget af arbejde 
videre med forslaget. 
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Venlig hilsen 
 

38 Diana Bøgelund Rosholt 
Til Svendborg Kommune 
 
Vedr.: Input til Trafiksikkerhedsplan 2020-2024 
 
Forslag til forbedring af trafiksikkerhed - Åbyskovvej 
 
Vi vil så gerne cykle til og fra skole, børnehave og arbejde!  
Jeg cykler så ofte som jeg kan, med to børn på 5 og 6 år. 
Vi vil gerne cykle – få motion, hyggeligt samvær og være til gavn for klimaet.  
 
MEN – at cykle på Åbyskovvej, kan til tider være en udfordring. 
Dels fordi, der ikke er cykelafmærkning og dels fordi, der bliver kørt forholdsvis stærkt.  
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For os handler det om strækningen fra Ulkens Dal og op til Nyborgvej. 
Men jeg ved også, at der er flere i Åbyskov der vælger, ikke at cykle, fordi de ikke mener at det er forsvarligt på den strækning. 
 
Kan der gøres noget for cykellister på Åbyskovvej – stiplede linjer eller lign., sådan, at vi får bedre cykelvilkår og flere kan cykle 
til og fra skole, børnehaven, arbejde på en måde, så man føler bedre tryghed. 
 
Flere på cykel, understøtter i høj grad også FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Forslag – ændring/forbedring af kryds ved Nyborgvej for cykellister og bilister  
 
Der er lavet fin dobbelt-cykelsti fra Svendborg til Skårup. Den dobbelte cykelsti slutter dog bræt i det første kryds i Skårup. 
Et krys der i morgen- og fyraftenstrafik er udfordrende, både for bilister og cykellister.  
Krydset er så skævt, at bilerne faktisk skal kører den forkerte vej om hinanden, hvis de skal krydse modsat over. 
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Samtidig skal cykellister krydse vejen, hvis de skal fortætte ligeud – og kommer en cykellist fra Svendborg og skal dreje af 
Skårup Vestergade er der total forvirring om, hvordan det gøre korrekt.  
 
 

 

Håber inputtene her, kan indgå i forhandlinger om planen for trafiksikkerhed, sådan at flere har lyst til at cykel – ikke mindst 
skolebørn fra ”den forkerte siden af Nyborgvej”.  

Venlig hilsen 

 
39 Martin S Lyngby-Nielsen Matilda Havsteen 

Hej Trafik og Infrastruktur, 
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Vi skriver til jer her med et par konkrete forslag til forbedringer af trafiksikkerheden omkring Strandhuse XXXX, hvor vi bor. Vi 
har to steder hvor vi mener at trafiksikkerheden kan og bør forbedres: 
 

 På hjørnet Kogtvedvej/Wandallsvej 
 På Kildebæksvej 

 
Se detaljer og begrundelse for hvert forslag i vedhæftede dokumenter. Når I har haft lejlighed til at kigge og vurdere 
forslagene ad de relevante kanaler, vil vi gerne bede om en tilbagemelding. 
 
Skulle I have nogle spørgsmål er i naturligvis meget velkomne til at kontakte os på mail  
Bedste hilsner, 
 
 Hjørnet Kogtvedvej/Wandallsvej:  

 
Hjørnet er uoverskueligt når man skal krydse vejen for at komme over til Strandhuse, hvor vi bor og hvor både vi og vores 
børn (og alle andre der skal til Strandhuse) er nødt til at krydse vejen for at komme over. Selvom den tilrådelige hastighed i 
hjørnet er 30 km/t overholdes dette ikke af de fleste. Specielt bilerne der kommer ude fra Rantzausminde, kører ofte med høj 
hastighed og bremser kun op når de allerede er i hjørnet.  
Vi foreslår derfor følgende hastighedsdæmpende foranstaltninger:  
➢ En hastighedsdæmpende foranstaltning (f.eks. et bump) på Kogtvedvej umiddelbart før selve hjørnet, og  
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➢ at der indføres 30 km/t zone fra dette bump og til og med det bump der allerede eksisterer umiddelbart efter hjørnet på 
Wandallsvej.  
 
 Kildebæksvej:  

 
Strækningen er pt. en 50 km/t (dvs. der er pt. ingen hastighedsreguleringer), men efter vores vurdering egner er forholdene 
her ikke forsvarlige til at køre 50 km/t. Det skyldes at:  
• • Vejen er så smal at to biler ikke kan passere hinanden  
• • Flere husstande (heriblandt vores egen på Strandhuse XXXX) har have direkte ud til Kildebæksvej, uden fortov 
eller lignende imellem vej og have – dermed er der risiko for at børn kan løbe ud, at bolde fra boldspil i haver kan ryge direkte 
ud på vejen m.m.  
• • Vejen bruges af mange gående, da den nederste del af vejen er en del af øhavsstien, og mange benytter 
desuden stipassagen mellem Kildebæksvej og Lille Eng.  
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Der er ikke meget biltrafik på Kildebæksvej, men alligevel har vi desværre oplevet nogle gange de biler der er nogle ikke kører 
efter ovenfor beskrevne forhold, men kører på hastigheder omkring 50 km/t. Det har givet nogle potentielt farlige situationer 
grundet ovenstående forhold.  
Derfor foreslår vi at der opsættes skilt med hastighedsbegrænsning på 20 km/t eller at vejen gøres til et opholds- og 
legeområde (hvor biler kan passere under hensyntagen til gående, børn m.m.).  
Se billeder fra Kildebæksvej fra næste side.  
 

 
 
Kildebæksvej er så smal at to biler ikke kan passere hinanden og som på billedet er der bl.a. et hjørne, hvor man ikke kan se 
om der kommer modkørende/gående.  

 
 
Stien over engen mellem Kildebæksvej og Lille Eng bruges ofte af gående.  
 
Til sammenligning er den nederste del af Strandhuse (langs kysten), som har lignende forhold som Kildebæksvej, for nylig 
blevet gjort til max 20 km/t zone, så vi tænker det må være muligt at det samme gøres på Kildebæksvej. 
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40 Anne og Jørgen Kromann Til rette vedkommende. 
 
Som beboer i Wandallskvarteret, sender vi hermed vores input til forbedringer i trafiksikkerheden i Svendborg. 
 
 
MVH 
 
Trafiksikkerhed i Svendborg 
 
På opfordring  
Oplevelser og forslag vedrørende Wandallskvarteret. 
 
Vi har en del risiko-forhold i Wandallsvej-kvarteret og kan også se, at I, i Jeres opslag, netop har brugt et billede fra 
Wandallsvej. Så vi tænker I er bekendt med, at der er problemer i området. 
Området er et fuldt udbygget boligområde, med bl.a. mange skolebørn og ældre borgere, således også mange ældreboliger, 
samt ældrecentre.  
 
Fra Wandallsvejs sydlige ende, med start omkring Wandallscenteret,  ved den røde markering på vejen og i nordlig retning. 
Herfra har man meget ofte indtryk af, at  ”motorvejen” starter for både biler og motorcyklister. Det opleves flere gange 
dagligt . GYS!  
 Forhindre at disse hastigheder kan gennemføres. 
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Tung trafik, såsom lastbiler, bør forbydes, medmindre det drejer sig om ærinde-kørsel. 
 Traktorer bør forbydes helt på Wandallsvej. De kører for det første meget stærkt og laver et utrolig spektakel, som også er 
meget generende for beboerne. Store Traktorer kan forekomme kørende i pendulfart op og ned ad Wandallsvej flere gange i 
timen, ca. hvert kvarter og hele dagen. 
Traktor-trafik hører til på landet og ikke i villa-kvarterer, hvor der er øget risiko for påkørsler af de bløde trafikanter. 
 
På Wandallsvejs sydlige ende, hvor vejer ender på Kogtvedvej er der meget dårlige oversigtforhold og ofte er man ved at 
blive kørt ned.  
Man er meget udsat, hvis man skal til venstre fra Wandallsvej og ned mod byen. Trafik fra Rantzausminde kommer ofte med 
for høj fart rundt om hjørnet op ad Wandallsvej . 
Skal man til højre fra Wandallsvej og mod vest og siden til venstre ned ad Strandhuse, er der også en øget risiko for påkørsel, 
ikke mindst bagfra. 
Der opstår ofte farlige situationer. Både i bil og på cykel. 
 

41 Svend Poulsen 

Kære Svendborg Kommune, herved mine ønsker for et mere trafiksikker Skårup.  

På Skårup Mellemvej burde max tilladte hastighed være 15 km/t. Vejens beskaffenhed gør at man umiddelbart kunne mene 
at det ikke er nødvendigt at lave en fartbegrænsning, men kollegiet ligger på Skårup Mellemvej og der bor altid nogen som 
kører meget stærkt uanset vejes beskaffenhed. Lå kollegiet der ikke, var der heller ingen problemer på Skårup Mellemvej mht 
fart. Jeg kan til sammenligning nævne at på Vestergårds Alle er der 15 km/t, selvom området ikke giver anledning til at man 
kører stærkere, så er det alligevel skiltet med 15 km/t.  

På Skårup Vestergade burde max tilladte hastighed være 40 km/t og der burde etableres en "markeret" cykelsti. Vejen ligger i 
et villakvarter, hvor der bor mange børn. Vejen har en vis brede og er forholds lige, ideelle forhold til at køre stærkt, og max 
hastighed burde være 40 km /t, til sammenligning kan nævnes at f.eks på Åbyvejen er max tilladte hastighed 40 km/t. Skårup 
Vestergade er adgangsvej til skole og børnehave. På de tidspunkter hvor der skal afleveres og hentes børn, er der ofte meget 
travle bilister og mange børn på vej til skole. Som sagt ligger Skårup Vestergade i et boligområde i byen, jeg syntes ikke det er 
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forsvarligt at køre mere end 40 km i timen i et boligområde. Det som jeg observerer er, at det eneste billisterne har respekt 
for, er de flade vejbump, det kan få billisterne til at sætte farten ned, så nogle flere af dem, vil i sig selv virke fartdæmpene. 
Nu skal de måske snart til at ombygge seminariet, det vil give en masse tung trafik i Vestergade, så vil det være rigtigt rart, 
med en max. fartgrænse på 40 km/t. En markeret cykelsti vil også være med til at dæmpe farten, når vejens brede reduceres, 
men først og fremmest vil det være sikre for børn at færdes på cykel. Mange børn cykler hver dag til og fra skole via Skårup 
Vestergade. Holder der en bil parkeret, skal cykellister uden om bilerne, der holder parkeret. Kommer en markeret cykelsti, 
kan cykellisterne køre uhindret og sikkert uden at skulle køre slalom, selvom der holder parkerede biler. Desuden ligger 
Vestereng i forbindelse med Skårup Vestergade, der bor også folk som benytter Skårup Vestergade. 

Jeg håber at Skårup Vestergade bliver prioriteret, når der skal "trafiksikres", da det er et område der benyttes af mange 
"svage/ sårbare" trafikanter hver dag.  

Med venlig hilsen, 

 
42 Laila Thrane Hansen 

Til rette vedkommende.  
 
I forbindelse med høringsfristen d. 14 august 2020 om trafiksikkerhed. Har jeg som borger i Brænderup uden for Gudbjerg, et 
brændende ønske om at, vi kommer med i jeres overvejelser om trafiksikkerheden i Gudbjerg området. I Brænderup er der en 
del skolebørn, som cykler i skole hver dag. Dette foregår dog igennem skoven til Ellerup, da ørbækvej er livsfarlig for dem, at 
cykel på. Her skal siges, at der på ingen måde er plads til en cykel på den anden side af den afmærkede hvide linje. Samtidig er 
der ej heller plads til gående. Cykelister samt fodgænger vil pr. automatik ende på kørebanen. Jeg vil derfor mene, at en 
dobbelt cykelsti fra Brænderup til Ellerup, i den grad burde komme med i jeres overvejelser om trafiksikkerhed i området.  
 
Mvh 
 

43 Tanja Siehr 
Til rette vedkommende - i forbindelse med høringsfristen 14. August om trafiksikkerhed. 
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Der bør anlægges cykelsti langs ørbækvej fra Gudbjerg til Svendborg. 
Vejen er kategoriseret som farlig for skolebørn og der bor mange børn i oplandet (Brændeskov, Tved, Brudager, Lakkendrup 
osv.) som går i skolerne i Gudbjerg, Gudme, Tved og Svendborg, som egentlig godt kunne cykle til og fra skole, men som på 
grund af dels for høj fart, megen generel trafik og megen tung trafik, som samlet ser gør vejen for farlig.  
-En cykelsti på den ene side af vejen som på fx Nyborgvej, ville gøre en kæmpe forskel. Det ville også medvirke til, at større 
børn som går på overbygning med idrætslinje, science osv. også kunne cykle til Svendborg og deltage i undervisning, og de 
unge kunne cykle til ungdomsuddannelserne.  
Der kører meget få busser på strækningen, hvilket gør behovet for at cykle større. 
 
Endvidere bør fodgængerfeltet ved krydset i Gudbjerg flyttes højere op på ørbækvej, det er meget tæt på når man kommer 
fra skolen og skal dreje til højre mod Svendborg. oversigtsforholdet er dårligt og det går stejlt op, så man er hurtigt meget tæt 
på krydsende gående på fodgængeroverfeltet. 
 
Ørbækvej ved Gudbjerglund, her skal farten sænkes til 50 km/t, men skiltet står i skyggen med grene rundt om, hvis man 
gjorde det mere synligt eller flyttede det til lige inden skovens start, ville man bedre kunne se det og dermed få sænket farten. 
 
Gryagervej i Gudme er også tæt trafikeret og og mangler markering til cyklister, bilerne kommer utrolig tæt på fordi der er 
trafik i begge retninger. 
 
Skiltende mod byerne i en stor del af kommunen er snart ulæselige, de røde bogstaver er bleget og nogle steder væk, hvilket 
gør det svært at orienterer sig, kan de ikke males op eller påsættes igen. 
Det sender triste signaler til alle der besøger og bor i kommunen, når skiltene ikke vedligeholdes. 
 
Det er mit håb, at disse forslag og betragtninger kommer med i de videre betragtninger/ behandlinger og prioriteringer vedr. 
trafiksikkerhed i området. 
 
Mvh  

44 Katja Schjøtt 
Til rette vedkommende 
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Forslag til forbedring af trafiksikkerheden i Svendborg kommune.  
 
Vi bor i den absolutter yderste del af kommunen, og ønsker os brændende en cykelsti, så vejen til skole fra Brænderupvej til 
Gudbjerg ikke var så farlig.  
 
Jeg ved, da jeg har barn i 3. klasse på Gudbjerg Skole, at ørbækvej fra Brænderupvej til Gudbjerg ikke er klassificeret som farlig 
trafikvej, til trods for at der ikke er plads til at cykle eller gå, uden man er på kørebanen. 
 
En cykelsti ville betyde at vores børn ville kunne cykle til og fra skolen fra Ca. 2 klasse. 
 
Håber man vil se på forholdene. 
 
Mvh 
 

45 Hans Kristian Foldager Wind og Trine Barnewit 
Kære Svendborg kommune                                          Heldager den 13. August 2020 
 
Input til Trafiksikkerhedsplanen 2020 – 2024. 
 
Vi er en familie på to voksne og vores to børn XXXX og XXXX. 
 
Vi oplever, at der er meget trafik til og fra genbrugspladsen og tung trafik til virksomheden Genknus Fyn Heldagervej 11. 
Trafikken til og fra genbrugspladsen foregår oftest med trailere og der køres tit med høje hastigheder. I følge 
“hastighedsplanen” er der foretaget hastighedsmålinger, hvor overskridelserne er målt til +10.  På den del af Heldagervej fra 
rundkørslen ved Odensevej og frem til Porthusvej er hastighedsgrænsen 60 km/t, dvs. hastighedsoverskridelserne +10 giver 
en hastighed på over 70 km/t.  
På strækningen fra Porthusvej og frem til Brændeskovvej er der mange sving og vejen er meget smal, hastighedsgrænsen 
igennem svingene er 40 km/t.  
Heldagervej er for vores børn, skolevej til Tved Skole, hvor de inden længe skal cykle til og fra skole. XXXX er her den 9. August 
startet i 0. klasse. 



41 

 
Vi vil derfor gerne, at der i Trafiksikkerhedsplanen 2020 – 2024, indtænkes nedenstående trafiksikkerhedsforslag, i prioriteret 
rækkefølge: 
 

1. På strækningen Porthusvej – Brændeskovvej, etablering af cykelsti væk fra kørebanen eller etablering af en “ 2 minus 1 
vej “. 

2. På strækningen fra rundkørslen ved Odensevej – Porthusvej, hastighedsnedsættende foranstaltninger i form af bløde 
vejbump eller en “ 2 minus 1 vej “ hastighedsbegrænsning på maks. 40 km/t. Flere hastighedsmålinger. 

 
Håber at vores forslag bliver modtaget på ansvarlig og positiv vis, afsendt af nogle bekymrede forældre. 
 
Med venlig hilsen 
 
 

46 Kathrine de Place Bjørn 
Jeg foreslår trafiklys i krydset Linkenkjærsvej/ hallingskovvej samt hastighedsbegrænsning på 40km/t fra byskilt på 
Egenappevej og rundt hvor den møder Hallingskovvej indtil Linkenkjærsvej. Grunden til mit forlag er at der er mange børn der 
cykler her til skole og der samtidig er forholdsvis megen trafik af biler på stykket. Lysregulering vil sikre overgangen fra 
hallingskovvej til fruerstuevej som altid er risikabelt.  
Med venlig hilsen 
 

47 CYKLISTFORBUNDET – Afdeling Svendborg 
Høringssvar til Svendborg kommunes Trafiksikkerhedsplan 2020 – 2024. 
Det er med stor interesse, vi i Cyklistforbundet Afdeling Svendborg, har læst Svendborg 
kommunes udkast til Trafiksikkerhedsplan 2020-2024 : ”Trafiksikkerhed er vigtig for os alle, uanset 
om du er fodgænger, cyklist eller bilist. Det handler om at skabe sikkerhed, når vi færdes på 
fortove, stier og veje”. 
Vi værdsætter meget, at Svendborg kommune tager denne centrale udfordring på sig. Tryg, sund 
og bæredygtig Mobilitet er en væsentlig nøgle til understøttelse af det gode liv. Temaerne i 
denne sammenhæng blev netop afviklet som borgermøder i november 2019. 
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Vi har følgende kommentarer til høringsoplægget – set fra et cykelsadelperspektiv: 
Sikkerhedsplan med afsæt i en overordnet mobilitetsplan 
En sikkerhedsplan og –strategi skal helst ikke kun hoppe fra tue til tue for at slukke de brande, der 
løbende opstår gennem hændelser, uheld, borgerønsker, særinteresser etc. En 
trafiksikkerhedsplan må være funderet i - og vedholdende tage sit udgangspunkt i – visioner og 
planer for hvordan og i hvilken retning kommunen ønsker mobilitetsvilkårene skal udvikle sig. Vi 
kunne fra Cyklistforbundet ønske os en tydeligere mobilitetsplan som grundlag for 
trafiksikkerhedsplan-arbejdet. En plan der tydeligt angiver retningen for hvor vil vi gerne hen ift. 
sikkerhed, sundhed, trivsel, bæredygtighed bevægefrihed, adgang til natur, bilismens 
uhensigtsmæssige påvirkninger etc. etc. 
Tænk på tværs af kommunale grænser 
Det er vigtigt, at fremtidens mobilitet – ikke mindst for cyklismens vedkommende - planlægges på 
tværs af de kommunale grænser og ikke blot ses som infrastruktur i en snæver lokal forstand. Når 
cyklisten skal fra A til B kan A og B være i forskellige kommuner, men uden god cykelforbindelse 
pga. manglende koordinering. 
Vi finder det vigtigt, at de initiativer, der iværksættes, har fokus på de gavnlige effekter, der netop 
skabes ved at tænke i helheder, eksempelvis mobilitet i forhold til livskvalitet og oplevelser, 
turisme, sundhed og forebyggelse, transport til skole, arbejde, fritids- og kulturaktiviteter. Vi 
opfordrer til at Svendborg Kommune – såvel fra det politiske som fra det forvaltningsmæssige 
niveau – deltager i Cykelmøde Fyn 2020, den 24.09. på Odense Rådhus, hvor der netop er fokus 
på muligheder og visioner for tværkommunalt samarbejde om en særlig fynsk cykelinfrastruktur. 
Se: 
https://erhvervshusfyn.nemtilmeld.dk/272/?fbclid=IwAR3WQeSJRpl4iB3bo6JZ7IY3aNHXP9hTFC 
Mol3Z3_9B2KDtT3fGIwAxIPFU 
Øget potentiale for aktiv mobilitet 
Til borgermødet om Mobilitet i Svendborg kommune (arr. af COWI) var der bred enighed om 
væsentligheden af at forbedre forholdene for alle. For cyklisternes vedkommende efterspørges en 
overordnet cykelpolitik med –strategi og –handlingsplan samt et cykelregnskab. Dette forudsætter 
en designmanual for cykeltrafik samt finansieringsordninger. I 2014 blev der tilsyneladende 
udarbejdet visioner, strategi og plan for udbygning af cykelstinettet i kommunen. På kommunens 
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hjemmeside kan man stadig se link-henvisning til ”cykelruteplan”, men linket er blindt!! Det kunne 
2 
være interessant om visioner og plan fra 2014 for cykelstiudbygning mv. kunne genoplives i lyset 
af de aktuelle behov og ønsker. Den manglende cykelsti mellem Ollerup og Svendborg er ét 
eksempel på, hvor der er et kæmpe potentiale for øget cyklisme. Selv om strækningen er statsvej, 
må det være en kommunal hovedpine, at hele byen cykelstimæssigt er afskåret fra det vestlige 
opland. 
Der foreligger tal som tydelig viser, at der er gode grunde til at udvikle og forbedre vilkårene for 
cyklisme. Transportvalg, vaner, topografi og velstand er blandt forklaringer på, at det ikke altid er 
cyklen, som vælges til som det naturlige transportmiddel. Passiv transport er et aktivt valg, som 
kan konverteres til et andet aktivt valg : Cyklen! 
Kapacitetsmæssigt fylder en cyklist væsentligt mindre på en vejbane end en bilist og man udnytter 
således vejbanens kapacitet langt bedre ved at få flere til at vælge cyklen frem for bilen. 
Sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske gevinster 
Det er naturligt, at trafiksikkerhedsarbejdet har fokus på tilskadekomne og dræbte ift. konkrete 
lokaliteter og strækninger. Men der bør i samme grad være opmærksomhed på ”tilskadekomne” 
og for tidlige dødsfald som følge af fysisk inaktivitet. Med øgede udfordringer pga. 
livsstilssygdomme som følge af en inaktiv livsstil og deraf stigende udgifter til sundhedsområdet, 
er det nødvendigt at rette fokus mod en effektiv forebyggelsesindsats. Cyklisme som aktiv 
transportform udgør et centralt middel til at imødekomme disse udfordringer. Derfor er det 
nødvendigt at tænke på tværs af forvaltninger. 
Hvis vi gennem en målrettet indsats kan motivere borgerne i Svendborg Kommune til at vælge 
cyklen frem for passiv transport er det en effektiv investering i borgernes sundhed. For hver 
kilometer, der bliver kørt på cykel i stedet for i bil i byen, kan sundhedseffekten for samfundet i 
form af forlænget levetid og forbedret helbred opgøres til næsten 7 kr. 1 
Beregninger viser, at hver gang der cykles 1.200 km. reduceres antallet af sygedage i gennemsnit 
med én dag. Det betyder, at cykling har sparet aarhusianerne for knap 230.000 sygedage i 2015. 
Anslået koster en sygedag samfundet 1.500 kr., og det betyder, at de cyklende aarhusianere har 
sparet samfundet for 345 mio. kr. i 2015. 2 
Fremtidens mobilitet i Svendborg kommune / indsatser 
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Vi appellerer til, at Svendborg kommune vælger sit fokus på følgende i den fremtidige 
Trafiksikkerhedsplan. 
Faciliteter og fysiske tiltag: Eksempler herpå : flere og bedre cykelstier / vedligeholdelse af 
samme. Tjenestecykler og pendlercykler / hensigtsmæssigt indrettede cykelparkeringer. 
Samarbejde og strategiske partnerskaber: Eksempler herpå: særlige borgergrupper på cyklen: 
børn / ældre / el-cyklismen. 
Kommunikation og kampagner: Eksempler herpå: cykelambassadører / cyklistgoder / nye 
borgere på cyklen / børn fra bilens bagsæde til cykelsadlen / cykelby / bæredygtig mobilitet / 
Regulering: Prioriteret cykelfremkommelighed 
Vel vidende, at Trafiksikkerhedsplanen vil blive benyttet som vejledning og værktøj i kommunens 
arbejde med trafiksikkerhed, vil vi samtidig stærkt opfordre til etablering af et 
1 https://www.trm.dk/da/publikationer/2014/den-nationale-cykelstrategi 
2 Aarhus Kommune: Cykelregnskab 2015 
3 
Trafiksikkerhedsråd. Trafiksikkerhedsråd el.lign. i andre kommuner har gode erfaringer med 
frugtbare dialoger til gavn for alle borgere i de respektive kommuner. 
Ikke mindst fordi interesser i mobilitet kan være mangfoldige, opfordrer vi til denne dannelse med 
henblik på udvikling af Svendborg kommune – hvilket er helt i forlængelse af intensionerne bag de 
afviklede borgermøder ”Få indflydelse på udvikling i din kommune”. 
Vi ser frem til at høre nærmere, efter Teknik- og erhvervsudvalget har afholdt deres udvalgsmøde 
10. september 2020. 
De bedste hilsener på vegne af bestyrelsen, 
Cyklistforbundet Afdeling Svendborg 
13.08.2020 
 Formand 
 

48 Marianne Strange 
Jeg bor på Skovsbovej XXXX her i Svendborg. Og mine tanker i forhold til ny trafiksikkerhedsplan i Svendborg Kommune er: 
 
Jeg vil gerne henlede jeres opmærksom på krydset Bontvedvej / Høje Bøgevej / Brydevej / Skovsbovej. 
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I forhold til Svendborg Kommune, som blandt andet promoverer sig som en kommune, hvor man går ind for sikker skolevej, 
så tror jeg måske, at I har glemt netop dette vejkryds. 
 
Dagligt ser jeg, hvor vanskeligt at det er for ikke kun små skoleelever, men også alle andre trafikanter at overskue / orientere 
sig i netop dette kryds. 
 
Hvis man kommer fra Bontvedvej er det utrolig svært at se om der kommer trafik fra Høje Bøgevej, da vejen ned mod byen 
slår et sving og ydermere går det op ad bakke. Det er et ret langt stykke, der skal forceres under disse omstændigheder. Især 
hvis man er et mindre skolebarn. 
 
Der er godt nok på nuværende tidspunkt etableret bump og rød asfalt i krydset, som jo skal indikere, at der skal køres med en 
hastighed, der passer til forholdene på stedet. Men der er åbenbart mange forskellige meninger om, hvad der er passende 
hastighed. 
 
Men vores erfaring er, at det bestemt ikke dæmper hastigheden, men blot giver os en masse støjgener når der køres med 
trailere med løst gods, arbejdsbiler og store lastbiler, hvor værktøj og andre ting ligger løst på ladet. Store traktor med 
anhængere kommer også forbi. Så går det ikke stille for sig. 
Al denne støj er jo ikke vedvarende. Men det er pludselige og meget høje lyde, og man tænker hver gang: Skete det mon 
noget og er det noget jeg skal tage mig af? 
 
I Svendborg kommune er jeg sikker på, at man har en viden om hvad sådan støj gør ved mennesker. 
Det har i hvert fald ikke gjort noget godt for vores livskvalitet her på stedet, og det tænker jeg ikke har været kommunens 
mening, da man etablerede det. 
 
Men i forhold til uoverskueligheden i krydset og farten der køres med, så giver det ikke mening for mig, at der må køres 50 
km/t netop der, hvor mange små skoleelever skal krydse vejen både med og uden cykel, når jeg ellers ser rundt i kommunen, 
hvor man, går jeg ud fra af sikkerhedsgrunde, har opsat chikaner og lavet hastighedsbegrænsninger på 40 km/t. 
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Jeg vil også gøre opmærksom på, at vi i området har mange skoler med ungdomsuddannelser og sportsfaciliteter. Det betyder 
også, at der er mange cyklister i området, men sandelig også meget biltrafik, for mange unge mennesker køre selv i bil til skole 
i dag, eller også bliver de transporteret af deres forældre. Og al den trafik skal de mindre elever, som selv skal klare skolevejen 
selv kunne håndtere. 
 
Vi har heldigvis ikke haft nogle alvorlige ulykker i krydset endnu. Det mener jeg ganske simpelt bare er held. 
 
Mit forslag til at hjælpe på trafiksikkerheden på stedet kunne være, at man fjernede bumpet, og dermed vores støjgener, 
satte farten væsentligt ned og så lavede chikaner længere ude i krydset. Det ville give mulighed for at komme længere ud på 
Skovsbovej / Høje Bøgevej for at orienter sig om der kommer biler, og at stykket man skal forcere ikke bliver så langt. Måske 
lidt ligesom det er lavet ved 5. Maj Plads. Dog uden fodgængerovergang. 
 
En god ide`ville også være blå cykelfelter, der fortsætter fra, hvor de stopper på toppen af Høje Bøgevej, der skal fortsætte 
helt ud til rundkørslen ved Ryttervej /Wandallsvej, fordi der også er børn i området, der skal cykle til Rantzausminde Skole. 
Der er jo også væsentligt at de har en sikker skolevej. 
 
Det har tidligere været på tale helt at lukke Høje Bøgevej og Skovsbovej for bilkørsel, men der var på det tidspunkt nogle 
omstændigheder, der gjorde, at det ikke kunne lade sig gøre.  
 
Jeg kan se, at der i kommunen laves flere gode tiltag for at forbedre sikkerheden for bl.a cyklister. 
Nu håber jeg, at I vil se på velvilje på mit forslag og gøre noget ved sikkerheden netop her i dette område denne gang. 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
 
 

49 Louise og Tim Kyhn 
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Vi vil som forældre til XXXX på XXXX år rigtig gerne opfordre til, at Svendborg kommune får lavet en lysregulering i krydset, 
hvor Fruerstuevej krydser Linkenkærsvej ind til Hallindskovvej. Det er hver dag med livet i behold at komme over 
fodgængerfeltet, da bilisterne ikke får øje på børnene.  
 
Folk kører meget stærkt på Linkenkærsvej både på vej til og fra Thurø, og børnene skal nærmest løbe over fodgængerfeltet 
for at nå sikkert over. I de år vi har haft børn på Ørkildskolen afdeling Øst er trafikken på Linkenkærsvej blevet mere og mere 
tæt og hektisk. Vi oplever, at børnene sætter livet på spil hver dag, hvilket ikke er holdbart!!  
 
Jeg cykler samme vej på arbejde og oplever, at vi står i en evighed ved fodgængerfeltet før nogen får øje på os og stopper.  
Den anden dag fortalte XXXX nær var blevet ramt af en bilist i fodgængerfeltet, som ville overhale en bilist der holdt tilbage 
for ham. Som XXXX sagde " han var så tæt på at køre ind i mig mor!" Det er den slags livsfarlige situationer, som vi ønsker at få 
stoppet!! 
Vi bor i Hallindskov Huse,  et skønt område lige uden for Svendborg, hvor der i årenes løb er tilflyttet mange børnefamilier, og 
ikke så langt fra os ligger der et stort nybyggerkvarter på Egenappevej. Der vil derfor være mange børn der i mange år frem 
skal cykle til og fra skole, og helst så sikkert som muligt.  
 
Vi vil også gerne gøre opmærksom på at Fruerstuevej er en svær vej at cykle på som barn, da der holder mange parkerede 
biler, og børnene skal manøvre ud og ind hele vejen til skolen. Måske kunne man overveje om der er plads til en cykelsti?  
 
De bedste hilsner og håb for en holdbar sikkerhedsplan i vores nærområde  
 

50 Søren Vinther Hansen , 
Hej  
 
Vedrørende trafiksikkerhedsplanen for Svendborg og indspark til den, så har jeg noget vedrørende trafikken ude på 
Hallindskovvej i Østre Bydel. 
 
Jeg har boet derude i 30 år efterhånden og over de sidste år har trafikmønstret øndret sig væsentligt. Der er /(heldigvis) 
kommet flere børne familier derud, med mere trafik af forældre og deres børn på cykler og gående. Der er etableret 
mountainbike stier og det giver kørsel til og fra af biler med cykler + cykler, der passerer vejen i høj fart. 
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over det seneste tid har der desuden været tung trafik til etablering af boligområdet ude på Egenappevej. 
 
Generelt bliver der kørt stærkt ude omkring skoven og i svinget derude og det er bekymrende, dels af det dårlige udsyn, den 
smalle vej og trafikken med børn på cykler og jeg mener at der bør gøres noget i forhold til sikkerheden. 
 
man kunne evt etablere chikaner eller indsnævringer for at dæmpe farten, især før og efter det skarpe sving efter sjoven, 
indføre fartbegrænsning (mindre end de 60km/t, der er tilladt nu). 
 
håber at det er noget, at kommunen vil tage med i deres betragtninger. 
 
Og gøre noget ved!! 
 
med venlig hilsen 
 
 
 

51 Rikke Lindholst  
Input til trafiksikkerhedsplan.  
 
Forslag vedr Linkenkærsvej: fysisk element, der begrænser hastighedheden på Linkenkærsvej, hvor den krydser 
Hallindskovvej/Fruerstuevej. Fx bump, chikane, eller lignende, der får bilerne til at reducere hastigheden.  
 
Begrundelse: 
Krydset mellem linkenkærsvej og hallindskovvej/fruerstuevej er usikkert for bløde trafikanter - særligt de mange skolebørn, 
der krydser i myldretiden. Hastigheden på Linkenkærsvej er ofte betydeligt højere end 50 km/t. Fodgængerfelterne bliver ofte 
overset.  
 
Forslag vedr. Hallindskovvej:  
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Hastighedsbegrænsning på Hallindskovvej. Både skiltning med maks hastighed på 40 km/t og fysisk begrænsning ved chikaner 
eller lignende.  
 
Begrænsning af mængden af biltrafik på Hallindskovvej fx ved at gøre Hallindskovvej blind.   
 
Begrundelse: 
Der er i de senere år blevet langt flere stier og spor til bløde trafikanter i Hallindskoven og Stævneskoven og langt flere 
brugere. Ligeledes er der kommet flere beboere i forbindelse etableringen af de nye boligområder på Egenappevej.  
Der bliver kørt stærkt på Hallindskovvej. Enkelte kører meget stærkt. Hastighedsgrænsen kunne reduceres af hensyn til de 
mange bløde trafikanter fx skolebørn, mountainbikere, løbere, gående, hundeluftere, ryttere til hest osv.  
 
Tak for muligheden for bidrage til øget trafiksikkerhed.  
 
Venlig hilsen 
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