
Nr Dato Afsender Strækning/lokalitet Problem/ønske Adm. vurdering Borgerfinansiering sags nr. 
112 02.12.2020 Borger. Høringssvar 33 til 

hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1

A.P. Møllers Vej/Sankt Jørgens Vej (5700) Fjern rundkørslen så A. P. Møllers Vej fortsætter direkte i Brydegårdsvej. 
Sankt jørgens Vej og Kogtvedvej som sideveje med vigepligt.

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Kogtvedvej ønskes ikke som sidevej med vigepligt da Kogtvedvej er forholdsvis 
godt trafikeret.

P.t. ukendt 20/5192

78 02.12.2020 Skole. Overført fra liste 1. Assensvej/Stationsvej/Hundstrupvej (5771) Ønske om sikring af kryds så det bliver lettere at krydse. Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. P.t. ukendt Ej udfundet

16 05.11.2020 Borger. Høringssvar 20 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Balvej/Midtervej (5762) Ønsker en rundkørsel i krydsningen ved Øster Skerninge Forsamlingshus 
da en rundkørsel ville kunne sænke farten i begge retninger. De 
nærliggende helleanlæg er ikke sikre nok og der er mange skolebørn.

En rundkørsel har en ringe grad af trafiksikkerhed for cyklister men en rigtig 
god evne til trafikafvikling. ÅDT for vejene viser 173 og 289. Helleænlæggene 
bør renoveres eller fjernes.

P.t. ukendt 20/5192

79 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Bjerrebyvej (5700) Ønske om 2 minus 1 vej og bump. 2 minus 1 vej hvis muligt, suppleret 
med fartdæmpning indenfor byzone.

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. En 2018 
tælling viser 85% fraktil på 57,3 km/t ved en grænse på 50 km/t.

P.t. ukendt Ej udfundet

130 08.01.2021 Borger Bobjergvej ud for nr. 20 (5771) Ønsker tiltag der kan sænke farten. Der er allerede vejbump ad strækningen. Trafiktælling 2020 placeret ved nr. 15 
viser 85%fraktil viser 54,2 km/t ved en fartgrænse på 50 km/t. Der tilgår 
formodentligt en ny trafiktælling ud for nr. 20 i forår 2021 for at se 
fartudviklingen ud for nr. 20 da en 2017 trafiktælling ud for nr. 20 viste 
85%fraktil på 59,2 km/t ved en fartgrænse på 50 km/t. 

P.t. ukendt 20/15597

108 02.12.2020 Borger. Høringssvar 25 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1

Bratenvej (5700) Ønsker vejbump. Oplever hastigheder anslået mellem 50 og 100 km/t. 
Mange institutioner og bløde trafikanter i nærområdet.

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. Vejbump. 
Trafiktælling december 2020 viser en 85% fraktil på 49,9 km/t, hvilket ikke er 
en overskridelse af hastighedsgrænsen.

P.t. ukendt 20/5192

83 02.12.2020 Skole. Overført fra liste 1. Bregningevej/Vindeby Enghavevej (5700) Skolebørn har problemer med at krydse. Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Krydsningshelle.

P.t. ukendt Ej udfundet

41 17.11.2020 Borger. Overført fra liste 1. Brændeskovvej Fra Heldagervej til 
Brændeskov (5700)

Ønske om hastighedsnedsættelse på 80 km/t strækning Strækninge er udenfor tættere bebygget område, hvor der må henstilles til at 
køre efter forholdene. Det kan være vanskeligt at fastsætte en fartgrænse, der 
med sikkerhed kan henvises til da strækningen er bugtet m.m. 

P.t. ukendt Ej udfundet

100 02.12.2020 Borger. Høringssvar 4 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1.

Brændeskovvej ved Tved Skole (5700) Usikre/utrygge forhold for skolebørn der kommer ad Brændeskovvej fra 
nord og skal krydse over Brændeskovvej for at komme ind ad Tved 
Skoles skoles indkørsel. Biler kører ind- og ud med fare for uheld med 
børn. Ønsker fodgængerfelt eller andet brugbart. 

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. Påtænkes 
eventuelt at kunne udføres af trafik og infrastruktur selv. Fodgængerfelt eller 
krydsombygning med krydsningshelle. Bemærk fodgængerfelt ikke altid vil 
kunne politigodkendes. 

P.t. ukendt 20/5192

44 12-20-2020 Fra trafiksikkerhedsplan 
prioritet 16

Brændeskovvej (5700) i Brændeskov Sortplet. Ønske om hastighedsnedsættelse på 80 km/t strækning Bump eller havet flade ved forsamlingshuset. Flyttet fra liste 1 da de trafikale 
forhold skal vurderes nærmere

P.t. ukendt 20/5192

80 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Byvej (5892) Ønske om fartdæmpende tiltag ved skolen. Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. Bump 
eller hævet flade. En 2017 tælling viser 85% fraktil på 54,7 km/t ved en grænse 
på 50 km/t.

P.t. ukendt Ej udfundet

9 27.10.2020 Borger. Høringssvar 5 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Byvej i Gudbjerg (5892) Borger oplever stigende trafikmængde ad Byvej da vejen er fordelingsvej 
i retning mod Odense/motorvejen. Meget tung trafik. Der køres for 
stærkt. Der er mange børn, skole, børnehave, sportsplads m.m.

Byvej har 50 km/t begrænsning, gode fortov men ellers ingen nærmere 
hastighedsdæmpende foranstaltninger. En 2017 trafiktælling viser en anelse 
hastighedsoverskridelse (under 10 %)

p.t. ukendt 20/5192

68 30.11.2020 Borger. Overført fra liste 1. Dronningholmsvej (5700) Ønske om lukning da bilister ikke overholder forbud mod gennemkørsel 
til Møllergade

Ikke umiddelbart egnet til prioritering. Kan udføres af trafik og infrastruktur P.t. ukendt Ej udfundet

121 15.12.2020 Borger Dyrekredsen (5700) Ønsker hastighedsnedsættelse Der er hastighedsgrænse på 50 km/t. 85% hastighedsfraktil november 2020 
viser op til 58,3 km/t i hastighedsbillede. Trafik og Infrastruktur gør ikke 
yderligere for nu. Det er umiddelbart ikke ønsket med fartgrænse på 40 km/t 
for denne færdselsåre. Tiltag kunne være bump konstrueret til 50 km/t.

P.t. ukendt 20/19371

37 15.11.2020 Borger. Høringssvar 46 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Egenappevej Hallindskovvej (5700) Ønske om "40" km/t begrænsning fra byskiltet på Egenappevej og hel 
vejen rundt om Hallindskovvej til krydset med Linkenkærsvej.

Strækningen er delvis uden for tættere bebygget område, hvor 
hastighedsgrænsen allerede er nedsat til 60 km/t, hvilket umiddelbart er 
passende for strækningen. Det forventes at politiet ikke godkender lavere 
hastighedsgrænse for denne strækning.

P.t. ukendt 20/5192

81 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Elvira Madigans Vej (5700) Ønske om hastighedsdæmpende tiltag Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 2019 
tælling viser 85% fraktil på 48,4 km/t ved en grænse på 50 km/t

P.t. ukendt Ej udfundet

101 02.12.2020 Borger. Høringssvar 11 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1.

Eskærvej ud for skolen afd. Sundhøj (5700) Ønske om rundkørsel ved Syrenvej. Buslomme og"kys og kør" bane i 
græsset ud for plejehjemmet så busser ikke blokerer vejen og børn kan 
sættes af tæt på fodgængerfelt. 

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Rundkørsel/buslomme/"kys og kør" bane

P.t. ukendt 20/5192

Borgerønsker ikke optaget i projektkatalog
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17 08.11.2020 Borger. Høringssvar 24 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Kommunens Trafikskole bør genoptages. Den virkede godt. Koster ikke mere at oprette igen end udgiften til én 
ulykke. Alle børn får noget ud afdet.

Det er administrationens umiddelbare indtryk, at kommunens trafikskole er 
blevet nedlagt ved en tidligere politisk behandling.

P.t. ukendt 20/5192

18 08.11.2020 Borger. Høringssvar 26 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedspaln 2020-
2024

Generelt i Svendborg Kommune Ingen tiltag. Kør efter forholdene. Ud fra administrationens tolkning af høringssvaret forstås, at der generelt ikke 
skal etableres trafiktiltag men at der blot bør køres efter forholdene.

P.t. ukendt 20/5192

19 08.11.2020 Borger. Høringssvar 27 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedspaln 2020-
2024

Generelt i Svendborg Kommune  Udfør kun chikaner med en ordentlig cykelsluse og byg generelt flere 
cykelstier.

Tages med i fremtidige betragtninger. Af vores kommentar i hvidbog fremgår 
det at det bliver specifikt nævnt i Trafiksikkerhedsplanen. Udelades dog da 
rådgiver finder det i strid med planens udtryk.   

P.t. ukendt 20/5192

102 02.12.2020 Borger. Høringssvar 12 og 33 
til hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1

Femte Maj Plads (5700) Chikanen ved Gyldenbjergsvej er uhensigtsmæssigt udført da lange køer 
kan give trafikale udfordringer ved gennemkørsel af chikanen.

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. Påtænkes 
at udføres af trafik og infrastruktur selv. Ombygning af chikane. Fjern chikane.

P.t. ukendt 20/5192

124 17.12.2020 Borgerforening Filippavej gennem Hundstrup (5762) Høj fart opleves. Ønsker hastighedsdæmpende tiltag generelt gennem 
hele bystrækningen.

2 trafiktælling på strækningen november 2020 viser 85% hastighedsfraktiler på 
henholdvis  53,1 km/t og  53,8 km/t.

P.t. ukendt 20/13256

125 23.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Flagebakken (5700) Høj hastighed opleves Vejbump. Trafiktælling viser 85%fraktil på 60,7, km/t hvor fartgrænse er 50 
km/t

P.t. ukendt 20/19521

47 20.11.2020 Borger. Overført fra liste 1. Fruerstuevej (5700) Ønske om mere tydelig skiltning Gennemgang og reducering af skilte. Umiddelbart ikke en opgave der hører til 
på en prioriteringsliste. Kan udføres af Trafik og Infrastruktur.

P.t. ukendt Ej udfundet.

128 07.01.2021 Borger Fåborgvej ved Ryttevej (5700) Borger henleder opmærksomheden på, at der ikke er reelle sikre anlæg 
med krydsningsmuligheder for bløde trafikanter på strækningen mellem 
"tre roser"/statsvej og Vestergade. Ønsker et lyskryds eller et 
fodgængerfelt ved Ryttevej.

ÅDT 2020 viser 4446, hvilket er forholdsvis højt. Administrationen er p.t ikke 
bekendt med det reelle behov på lokaliteten. Der findes kun denne 
henvendelse.Pågældende lokalitet er vejklasse 2 med fokus på 
fremkommelighed. 85% fraktil 2020 viser 59,3 km/t ved en fartgrænse på 50 
km/t 

P.t. ukendt 20/19706

48 20.11.2020 Borger. Overført fra liste 1. Gambøtvej (5700) Ønske om nedsættelse af hastigheden. Bump. Vurderet at være formålsløst grundet eksisterende fartgrænse og vejforløb. P.t. ukendt 19/28042

82 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Gammel Nybyvej (5700) Ønske om fartdæmpende tiltag. Bump indenfor byzonen Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 2016 
tælling viser 85% fraktil på .53,4 km/t ved en grænse på 50 km/t. 

P.t. ukendt Ej udfundet

38 15.11.2020 CYKLISTFORBUNDET. 
Høringssvar 47 til hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

GENERELT Ønske om en tydeligere mobilitetsplan. Ønsker at der indtænkes helhed 
på tværs af kommunegrænser. Ønsker en overordnet cykelpolitik med 
strategi og handlingsplan og cykelregnskab. Cykelruteplan ses 
utilgængelig? Cykelsti mellem Ollerup og Svendborg ønskes. Ønsker flere 
cykelstier og vedligeholdelse af disse. Pendlercykler og cykelparkeringer 
kampagner m.m.

Skrivelse med gode argurmenter. Indeholder ikke konkrete lokaliteter udover 
STATSVEJ forbi Hvidkilde Gods.

P.t. ukendt 20/5192

28 12.11.2020 Borger. Høringssvar 38 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Nyborgvej/Skårup Vestergade (5881) Ønske om anden afmærkning  af krydset da det er forskudt/skævt og 
forvirrende i forhold til krydsningsmanøvrer og cyklistforhold da 
dobbelrettet cykelsti ophører i krydset.

Krydset korrekt afmærket.Der må henstilles til trafikantens egen 
opmærksomhed i dette kryds, der har specielle forhold. 

P.t. ukendt 20/5192

20 08.11.2020 Borger. Høringssvar 28 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Generelt i Svendborg Kommune. Konkret 
eksempel Myrehøjvej og Vindebyørevej.

Udfør kun chikaner med en ordentlig cykelsluse. Chikaner uden 
cykelsluse er farlige. Vejbump ønskes i stedet for de tilstedeværende 
chikaner på Myrehøjvej da biler stadig kører stærkt på Myrehøjvej. 

Tages med i fremtidige betragtninger. Af vores kommentar i hvidbog fremgår 
at det at cykelsluse bliver specifikt nævnt i Trafiksikkerhedsplanen. Udelades 
dog da rådgiver finder det i strid med planens udtryk.  Trafiktælling fra 
Myrehøjvej viser ikke bekymrende hastighedsniveau. Vindebyørevej 
besigtiges.

P.t. ukendt 20/5192

99 02.12.2020 Borger. Høringssvar 1 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Ovrført fra liste 1

Gudmevej i "40" zonen i Hesselager (5874) Borger oplever for høj fart i "40" zonen. Det er en 2-1 vej og er skolevej. 
Ønsker en anden mere tryg løsning.                                                             

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere.  Cykelsti. 
Trafiktælling december 2020 viser 85% fraktil på 57,9 km/t ved en fartgrænse 
på 50 km/t. Der er zone med anbefalet hastighed på 40 km/t.

P.t. ukendt 20/5192

84 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Gundestrupvej(5762) Ønske om fartdæmpende tiltag gennem byen. Baggrundsafmærkning og 
supplering af hastighedstavler

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. P.t ingen 
relevant trafiktælling.

P.t. ukendt Ej udfundet

50 27.11.2020 Skole. Overført fra liste 1. Gyldenbjergsvej (5700) Ønske om regulering af nedgang fra stibro. Ønske om ændring af 
parkeringsforbud

Uklart om det stadig er aktuelt? Da det formodentlig er ændret på planer for 
affaldsplacering m.v.

P.t. ukendt Ej udfundet.

40 16.11.2020 Borger. Høringssvar 51 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Hallindskovvej. Ønske om fartgrænse på "40" km/t og chikaner eller lignende. Gør 
Hallindskovvej blind.

Strækningen er delvis uden for tættere bebygget område, hvor 
hastighedsgrænsen allerede er nedsat til 60 km/t, hvilket umiddelbart er 
passende for strækningen. Det forventes at politiet ikke godkender lavere 
hastighedsgrænse for denne strækning uden for by. Trafiktælling indenfor 
byen Hallingskov Huse viser ikke et bekymrende hastighedsniveau.

P.t. ukendt 20/5192
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46 19.11.2020 Borger Hallindskovvej. Ønske om nedsættelse af hastigheden. Uden for tættere bebygget område er der allerede 6o km/t hvilket 
umiddelbart passer ok til strækningen! Der henstilles til at der bliver kørt efter 
forholdene. Inden for tættere bebygget område er der punkt på liste 1 der 
beskriver samme ønske og med vores forslag om bump/hastighedszone

P.t. ukendt Ej udfundet

36 15.11.2020 Borger. Høringssvar 45 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Heldagervej mellem Odensevej og 
Porthusvej (5700)

Ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger som vejbump eller "2 
minus 1" vej og "40" km/t.

Strækningen er uden for  tættere bebygget område, hvor hastighedsgrænsen 
allerede er nedsat til 60 km/t. 60 km/t er umiddelbart passende for 
strækningen. Det forventes umiddelbart ikke, at politiet vil godkende lavere 
hastighedsgrænse.  Som udgangspunkt etableres der ikke "2 minus 1" vej uden 
for by. Bump er umiddelbart ikke løsningen her! 

P.t. ukendt 20/5192

95 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Hellegårdsvej mellem Svendborg og Egense Utrygge forhold for cyklister grundet vejens svingende forløb og høje 
bilhastigheder. 

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Hastighedsnedsættelse gennem sving. Bredere vej

P.t. ukendt 20/2498

44 18.11.2020 Borger Hellegårdsvej ved krydset med Hvidkildevej 
(5700)

Etablering af fartdæmpende foranstaltninger Lokaliteten er uden for  tættere bebygget område hvor der som udgangspunkt 
ikke udføres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der må henstilles til at 
køre efter forholdene.

P.t. ukendt Ej udfundet

93 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Herman Nielsens Vej (5700) Ønske om begrænsning af trafikken på vejen (skoletrafik) samt 
nedsættelse af hastighed. 

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere.  
Indsnævringer. Trafik og Infrastruktur har netop fået indført begrænsning af 
trafikmængden ved at opsætte forbud. Der trafiktælles forår 2021

P.t. ukendt 19/27964

118 02.12.2020 Borger. Høringssvar også 48 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1

Høje Bøge Vej overgang til Skovsbovej 
(5700)

Ønsker bedre trafiksikkerhedsforhold i krydset. Farlig at krydse fra 
Bontvedvej. Ønsker flere blå cykelbaner. Støjgener fra eksisterende 
hævede flade!

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. Chikaner. 
Hatighedszone "40" km/t. Trafiktælling december 2020 viser 85% fraktil på 
48,4 km/t ved en hastighedsgrænse på 50 km/t. Hastighedsniveauet skønnes 
derved ikke bekymrende. Tiltag ville skulle være for at give en sikker 
krydsning/oversigt og fjerne støj fra vejbump

P.t. ukendt 20/5192

22 08.11.2020 FYNBUS. Høringssvar 30 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

I forbindelse medt rundkørslen 
Hestehavevej/Linkenkærsvej. I forbindelse 
med rundkørslen Vestergade/Odensevej. I 
forbindelse med krydset 
Brændeskovvej/Højbjergvej

Foreslår at evt. kommende bump udføres som "pudebump" af hensyn til 
passagerer og chauffører.

Tages til efterretning. P.t. ukendt 20/5192

30 12.11.2020 Borger. Høringssvar OGSÅ 39 
til hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Kildebæksvej (5700) Ønske om 20 km/t zone eller opholds- legeområde. Forbudstavler forventes ikke godkendt til denne lokalitet. Begrænset færdsel. 
Formodentlig kun beboere.

P.t. ukendt 20/5192

23 09.11.2020 Borgerforening Knarreborg Møllevej syd for Lundeborg Ønsker hastighedsgrænse på 60 km/t. Smal vej i åben land og bugtet gennem skov uden for tættere bebygget 
område. Vurderes, at hastighedsbilledet er noget lavere end 80 km/t. Korrekt 
forsvarlig hastighedsgrænse kan være vanskelig at fastsætte. Der henstilles til 
at køre efter forholdene.

P.t. ukendt 20/17104

29 12.11.2020 Borger. Høringssvar 39 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Kogtvedvej ud for Strandhuse (5700) Ønske om vejbump og 30 km/t zone i forbindelse med svinget 
Kogtvedvej/Wandallsvej da det er svært at krydse vejen som fodgænger.

Der er mulighed for at krydse vejen mere sikkert kort derfra. P.t. ukendt 20/5192

113 02.12.2020 Borger. Høringssvar også 33 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1

Kogtvedvej/Wandallsvej (5700) Ret vejforløbet således at Wandallsvej får ubetinget vigepligt for 
Kogtvedvej da stedet opleves som farligt for bløde trafikanter.

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Strækningsforløbet Rantzausmindevej/Kogtvedvej, der fortsætter som 
Wandallsvej skønnes som mest naturlig. Trafiktællinger viser at der er mest 
trafik på dette strækningsforløb i forhold til den østlige delstrækning af 
Kogtvedvej, der også har en  lav hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Skoønnes 
derved trafikafviklingsmæssigt bedst som der er nu.

P.t. ukendt 20/5192

51 27.11.2020 Borger. Overført fra liste 1. Kullinggade (5700) Ønske om hastighedsnedsættelse Supplerende indsnævring eller flere p-
båse

Fra trafiktælling 2017  ses der ikke et bekymrende hastighedsniveau. P.t. ukendt Ej udfundet.

24 09.11.2020 Borgerforening Kystvej (5874) Indsnævring ved byskilt syd for Lundeborg. Trafiktælling 2017 fra Kystvej viser, at hastighedsgrænsen overholdes. P.t. ukendt 20/17104
110 02.12.2020 Borgerforening. Overført fra 

liste 1
Kystvej (5874) i Lundeborg Ønske om "40" km/t mellem bytavlen og Havnevej. Flere henvendelser 

om samme.
Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. Vejbump 
og anbefalet lav hastighed. Trafiktælling viser ikke hastighedsoverskridelse i 
forhold til hastighedsfgrænsen.

P.t. ukendt 20/17104

2 28.09.2020 Borger Kystvej Lundeborg 5874 ved bytavlen. Borger oplever høj indkørende hastighed forbi byzonetavle og at 
hastigheden først aftager et stykke inde i byzonen. Der ønskes en 
hastighedsdæmpende indsnævring ved byskiltet.

En trafiktælling ca. 120 meter fra bytavlen inde i byzonen viser ikke 
hastighedsoverskridelse. Trafiktællingen vurderet korrekt placeret i forhold til 
hensigten med en trafiktælling. Trafiktællinger placeres i en vis afstand fra 
hastighedsændringer, vejkryds, sving m.m.  

P.t. ukendt 20/14976 
20/17104

52 27.11.2020 Skole. Overført fra liste 1. Lindekildevej (5762) Ønske om bedre sikring af stikrydsning. Krydsningshelle Krydsningshelle ikke muligt grundet pladsmangel. P.t. ukendt Ej udfundet
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39 16.11.2020 Borger. Høringssvar 49 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Linkenkærsvej ved Fruerstuevej. (5700) Ønske om afmærket cykelbane/cykelsti Vejen ses med vejbredde, der vanskeliggør yderligere plads til afmærkning 
såfremt der også skal parkeres.

P.t. ukendt 20/5192

53 27.11.2020 Borger. Overført fra liste 1. Linkenkærsvej/Gl. Skårupvej (5700) Bedre sikring af forholdene for de bløde trafikanter. Meget trafik. 15 % 
af bilisterne kører mere end 10 % hurtigere end den tilladte hastighed

Ses allerede med gode forhold for bløde trafikanter. P.t. ukendt Ej udfundet

85 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Lundbyvej (5700) Ønske om hastighedsdæmpning. Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Eksisterende 2 minus 1 vej kan suppleres med hastighedsdæmpere. 85% 
fraktiler er følgende: 2019 - 74,6 km/t ved 60 begrænsning lige nord for 
Bjerreby. 2019 -  52,9 km/t ved 50 begrænsning Lundby by syd.

P.t. ukendt Ej udfundet

71 01.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Marselvvej (5700) Ønske om fartdæmpende tiltag ved den nordlige indsnævring (bump) Der er indsnævring i forvejen. Ny trafiktælling tilgår. P.t. ukendt Ej udfundet
54 27.11.2020 Skole. Overført fra liste 1. Mads Hansens Vej (5762) Ønske om lukning af vej Der foregår tilretning af forholdene ved Vestermarkskolen vinter 2020-2021, 

der formodentligt  løser problemerne 
P.t. ukendt Ej udfundet

8 22.10.2020 Borger Marslevvej (5700) Borger henleder opmærksomheden på, at der er høje hastigheder fra 
biler/motorcykler ad Marslevvej. Borgeren henviser til, at den nordlige- 
(og senest anlagte chikane,) - modsat de øvrige tidligere anlagte chikaner 
på Marslevvej, ikke også er udstyret med et vejbump. Dette gør at 
chikanen er effektløs. Ønsker chikanen udstyret med et bump så den 
ligner de øvrige chikaner med bump.

En trafiktælling 2017 viser ikke et bekymrende hastighedsbillede på 
Marselvvej, der opnår Trafik og Infrastrukturs anbefaling om etablering af 
supplerende vejbump ved chikanen. Der foretages en fornyet trafiktælling 
november 2020 på samme sted for at be- eller afkræfte borgerens oplevelse af 
høj hastighed grundet det manglende bump. Der blev desværre talt ved det 
forkerte sted. Fornyet tælling forår 2021.

P.t. ukendt 17/17084 og 
20/17626

56 27.11.2020 Borger. Overført fra liste 1. Nørremarksvej (5700) Ønske om fartdæmpende tiltag Afvist af polti P.t. ukendt 17/30687
55 27.11.2020 Borger. Overført fra liste 1. Mosetræde (5700) Ønske om fartdæmpende tiltag Trafiktælling viser ikke hastighedsoverskridelse P.t. ukendt Ej udfundet
123 16.12.2020 Borger Mullerupvej ud for 50. (5892) Høj fart opleves. Utrygt at færdes som gående.  Strækningen kan indbyde til høj fart. Det er uden  for tættere bebygget 

område hvor fartgrænsen er 80 km/t. Der findes ingen relevant trafiktælling i 
nærheden. Rabatforhold ses enkelte steder begrænsede. En løsning kunne 
være vejareal udvidelse så der bliver plads til afmærkning af kantbane i begge 
vejsider. Ingen uhelshistorik MEN strækningen er noteret som farlig skolevej 
for 0-6 klasse.

P.t. ukendt 20/27428

67 30.11.2020 Borger. Overført fra liste 1. Møllergade (5700) Utrygge forhold for cyklister ved udkørsel fra større p-plads overfor føtex Kan eventuelt udføres af Trafik og Infrastruktur P.t. ukendt Ej udfundet

97 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Møllevej i Ulbølle (5762 Utryghed for bløde trafikanter på grund af manglende fortov/sti og 
tilstedeværelse af tung trafik. 

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. Bump 
eller chikane. Anbefalet lav hastighed

P.t. ukendt 17/17086

61 27.11.2020 Skole. Overført fra liste 1. Skolegade (5700) Ønske om busparkering ved teateret Umiddelbart ikke plads P.t. ukendt Ej udfundet
111 02.12.2020 Borger. Høringssvar 32 til 

hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1

Mølmarksvej rundlørslen ved storcenteret 
(5700)

Ændrer rundkørslen til et lyskryds da der er meget befærdet og for 
mange opmærksomhedselementer med fare for påkørsler. Nedlæg i 
øvrigt de fleste rundkørsler da de ikke er til gavn for bløde trafikanter. 
Mange chikaner rundt omkring skaber mere fare end gavn. Lav cykelstier 
hvor det er muligt!  

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. P.t. ukendt 20/5192

25 09.11.2020 Borger. Høringssvar 33 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Mølmarksvej ud for Harald 
Nyborg/Elgiganten (5700)

Kaotiske forhold ved til- og frakørselsforhold til disse butikker når der er 
mange kunder. Ønsker til- fra kørsel til enten Mølmarksvej eller A9

Skønnes umiddelbart som forholdmæssig stor indsats i forhold til teknisk 
mulighed i forhold til niveau m.m. 

P.t. ukendt 20/5192

64 27.11.2020 Skole. Overført fra liste 1. Valdemarsgade (5700) Ønske om videreførsel af chaussestensbånd og reducering af skilte Umiddelbart ikke plads eller ønskeligt P.t. ukendt Ej undfundet
14 01.11.2020 Borger. Høringssvar 7  til 

hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Mølmarksvej ud for SPAR købmand (5700) Parkering forbudt på én af siderne på Mølmarksvej lige ud for Spar 
købmand, da det er farligt at være cyklist da folk parkerer på begge side 
og det er lige op til et fodgængerkryds. 

Parkeringsvenlig ”stribe/areal” ses anlagt langs sydlig vejside. Nordlig vejside 
ses med begrænsede p muligheder. Parkeringer kan være ulovlige. Afmærket 
cykelbane starter/slutter ved stedet. Der ses kundeparkering bag butik.

P.t. ukendt 20/5192

35 13.11.2020 Borger Niels Juels Vej (5700) Chikane er placeret trafikfarligt Besigtiget og skønnet ok placering P.t. ukendt 20/24631
103 02.12.2020 Borger. Høringssvar 15 til 

hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1.

Nyborgvej mellem Linkenkærsvej og Ring 
Nord (5700)

Høj hastighed. Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Trafiktælling december 2020 i 50 zonen viser 85% fraktil på 55,5 km/t. 
Trafiktælling i 60 zonen november 2020 ubrugelig grundet vejarbejde i 
tælleperioden. Ny tælling tilgår derfor forår 2021

P.t. ukendt 20/5192

6 12.10.2020 Borger Nyvej (5762) ud for nr. 8/bytavlen Borger oplever høj indkørende og udkørende hastighed forbi bytavlen og 
forbi husnummer 8.  Der ønskes en hastighedsdæmpende foranstaltning 
ved byskiltet.

Afstanden mellem bytavlen og et eksisterende vejbump er kun på 115 meter. 
Der prioriteres ikke en trafiktælling for dette korte stykke. Det må være 
forventeligt, at hastigheden er anelse højere lokalt ved en bytavle end et 
stykke inde i byen. Jf. borgeren virker det eksisterende bump efter hensigten.

P.t. ukendt 20/23096

69 01.12.2020 Skole. Overført fra liste 1. Hammesbrovej (5883) Ønske om buslomme Kender p.t. ikke aktuelt bhov P.t. ukendt Ej udfunde
70 01.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Johannes Jørgensens Vej (5700) Ønske om stiforbindelse til stier under vejen langs jernbanen Umiddelbart ikke trafiksikkerhedsrelateret P.t. ukendt Ej udfundet
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86 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Nyvej/Møllevj (5762) Ulbølle Ønske om fartdæmpende tiltag. Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. Bump og 
baggrundsafmærkning, For Møllevej viser 85% fraktil 50,2 km/t ved en 
hastighedsgrænse på 50 km/t. For Nyvej viser 85% fraktil 58,2 km/t ved en 
hastighedsgræsne på 50 km/t.

P.t. ukendt Ej udfundet

72 01.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Nørremarken (5881) Ønske om fartdæmpende tiltag Der er i forvejen 2 minus 1 vej og lav hastighedsgrænse P.t. ukendt Ej udfundet
107 02.12.2020 Borger. Høringssvar 23 til 

hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1

Nørremarksvej inden for bytavler V. 
Skerninge (5762)

Smal vej med dårlige oversigtsforhold Høj fart tangerende vanvidskørsel 
da det er cykelskolevej. Farligt ved Mads Hansenes Vej Der er titi 
landbrugs-/tung trafik. Ønsker flere vejbump inden for by.

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. Vejbump. P.t. ukendt 20/5192

87 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Nørreskovvej(5700) Ønske om fartdæmpende tiltag. Tiltag for sikring af cyklister. 2 minus 1 
vej hvis muligt

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 85% 
fraktil viser 61,4 km/t ved en hastighedsgrænse på 80 km/t

P.t. ukendt Ej udfundet

106 02.12.2020 Borger. Høringssvar 22 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1

Ole Rømers Vej ved Vestre Skole (5700) Trafikkaos om morgenen. Ønsker lavere fartgrænse da børn ofte bliver 
sat af kørteøjer ud mod kørebanen Parkeringsbås foran skolen øsnkes 
opmalet til "kiss and go" bane da parkeringstavler ikke respekteres. 
Ønsker også  et fodgængerfelt ved Niels Finsens Vej og  en skolepatrulje. 

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere.        Kiss 
and go bane. Hastighedszone. Fodgængerfelt. Bemærk at fodgængerfelt ikke i 
alle tilfælde vil kunne godkendes af politiet.

P.t. ukendt 20/5192

76 01.12.2020 Borger. Høringssvar 14 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Ydyns Have (5700) På kommende privat fællesvej ønskes anlæggelse af fortov. Ikke 
trafiksikkert for bløde trafikanter uden fortov.

Bearbejdes i Vejmyndighed P.t. ukendt 20/5192

57 27.11.2020 Skole. Overført fra liste 1. Ollerup Bytorv (5762) Ønske om bedre parkeringsforhold Ses umiddelbart ok P.t. ukendt Ej udfundet
7 22.10.2020 Borger Overgade (5700) Borger føler utryghed ved at opholde sig  som blød trafikant på 

Overgade. Der er meget smalle fortovsforhold og det er utrygt at bilerne 
kører forholdsvist stærkt forbi. Borgeren anerkender at bilerne nok ikke 
kører for stærkt i forhold til hastighedsgrænsen men at vejen ikke er 
egnet til hastighedsgrænsen på 50 km/t.

En trafiktælling fra 2020 viser at gennemsnitshastighed er 35,7 km/t og 85% 
fraktilen er 43,7 km/t. Derved ikke nærmere grundlag for fastsættelse af lavere 
hastighedsgrænse på Eksempelvis 40 km/t. Vejens omgivelser, stigning, 
bredde på fortov, parkeringer m.v. kan dog sagtens fremkalde utryghed for 
bløde trafikanter. Umiddelbart er evt. etablering af vejbump udfordrende 
vandafledningsmæssigt da vejen har en væsentlig stigning 

P.t. ukendt 20/23736

58 27.11.2020 Borger. Overført fra liste 1. Pilekrogen (5700) Ønske om hastighedsdæmpning Ses ikke nærmere trafikeret. P.t. ukendt Ej udfundet
21 08.11.2020 Borger. Høringssvar 29 til 

hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024 og et lignende/Identisk 
borgerønske er overført hertil 
fra prioriteringsliste 1

Porthusvej nord for Ring Nord (5700) 
mellem Heldagervej/Ring Nord

Fartgrænse på 60 km/t. Ønske om 2 minus 1 vej. Alternativt etablering af 
cykelsti

Der henstilles umiddelbart til at der bliver kørt efter forholdene, hvilket vejens 
omgivelser også indbyder til. Hastigheden er formodentlig ikke i nærheden af 
hastighedsgrænsen. Det er uden for tættere bebygget område gennem skov. 
Brugerbehov kan være begrænset?

P.t. ukendt 20/5192

10 01.11.2020 BorgergruppeHøringssvar 10 
til hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Præstevænget ved Brydegårdsvej (5700) Borger oplever, at sydkørende trafikanter ad Brydegårdsvej "skærer" 
hjørnet når de drejer til venstre ad Præstevænget til fare for 
modkørende ad Præstevænget.

Trafik og Infrastruktur vil besigtige og kørekurvemæssigt beregne om t- 
krydset kan have en midterhelle ved vigelinjen og udføre dette om muligt. 

P.t. ukendt 20/5192

77 02.12.2020 Cykelruteplan. Overført fra 
liste 1.

Rantzausmindevej (5700) fra Dyrekredsen 
til Efterskolevej samt sydligste del af 
Dyrekredsen

Fællessti i den sydlige side af Rantzausmindevej mellem Efterskolevej og 
Dyrekredsen. Fællessti i den vestlige den af Dyrekredsen på det første 
stykke. 3.600.000,00

En del er allerede projekteret. Resten kan evt tilgå. P.t. ukendt Ej udfundet

45 19.11.2020 Borger Rantzausmindevej mellem Dyrekredsen og 
Højensvej (5700)

Ønske om hastighedsnedsættelse til eksempelvis 40 km/t. Enten ve et 
forbud eller som anvist hastighed. Den høje hastighedsgrænse bevirker 
støj og rystelser i husene ved Vesterrøn til stor ulempe for beboere og 
skade på bygninger. Vejen er funderet på blødt underlag. 
Hastighedsnedsættelse er ligeså ønsket på baggrund af denne 
stræknings manglende fortov/kantbane og der er en væsentlig mængde 
bløde trafikanter.

En trafiktælling viser ikke en hastighedsoverskridelse der skal reageres akut på. 
Rystelser og støj et problem for borgeren men vi kan ikke finde et 
trafiksikkerhedsmæssigt belæg for at nedsætte hastigheden for at afhjælpe 
rystelser.  Tiltag for bløde trafikanter kan anbefales. Dog ses rabatforhold m.m. 
ikke alarmerende dårlige.

P.t. ukendt 18/22329

3 29.09.2020 Borger Ring Nord (5700) ved Grønnemosevej Borger melder om at det føles  utrygt at  opholde sig på krydsningshellen 
mellem vognbanerne da der er stærkt trafikeret. Det er svært at komme 
over. Bekymret for spidsbelastningstidspunkter og mørke timer. Ønsker 
at der bliver bedre krydsningsforhold på lokaliteten.

Lokaliteten er udstyret med en krydsningshelle, der er er afmærket og 
etableret som selvstændigt "midterfortov".  Udført som det kan forventes for 
en krydsningshelle. Der er ikke lygtepæle ved lokaliteten. 80 km/t strækning

P.t. ukendt 20/21740

75 01.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Ring Nord/Brændeskovvej Forbedring af fremkommelighed i kryds Udkørsel fra Brændeskovvej kan være vanskelig P.t. ukendt Ej udfundet
15 05.11.2020 Borger Rolf Krakes Vej (5700 ) Borger er bekymret for skolebørns vej til- og fra Thurø Skole.  Oplever at 

cyklister og gående bliver "klemt" i færdselssituationer mellem 
Bergmannsvej og Thurøhallen. Ønske om en 2 minus 1 vej. Gerne helt til 
Blåby.  

Vejforløbet ikke umiddelbart egnet til 2 minus 1 vej på grund af oversigt m.m. 
Der er allerede fortovsforløb på strækningen. Lav hastighedsgrænse og en 
trafiktælling viser ikke et bekymrende hastighedsniveau.

P.t. ukendt 20/24814
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88 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Rolf Krakes Vej (5700) Ønske om forbedrede forhold for bløde trafikanter. Fortov eller 2 minus 
1 vej fra hallen mod syd

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. P.t. ukendt Ej udfundet

1 28.09.2020 Borgergruppe Rolf Krakes Vej 5700  i byzonen. For høj hastighed. Utrygt for bløde trafikanter.  Ønsker 
hastighedsdæmpende tiltag som bump eller chikaner og ned på 30 km/t.

En trafiktælling juni 2020 viser en 85% fraktil på under 43 km/t. 
Hastighedsgrænsen er på 40 km/t så der er ikke væsentlig faglig argument for 
tiltag her. 

P.t. ukendt 20/11949

59 27.11.2020 Skole. Overført fra liste 1. Rute 163, Nyborgvej i Øster Åby (5881) Ændring af helleanlæg Pladsproblem for tunge køretøjer. Formodentlig ikke et stort problem. P.t. ukendt Ej udfundet.
126 04.01.2021 Borger Rødeledsvej (5700) Borger oplever høj hastighed ad Rødeledsvej og mener at de 

eksisterende chikaner står for langt fra hinanden. 
Trafiktælling december 2020 viser en 85% fraktil på 53,6 km/t ved en 
hastighedsgrænse på 50 km/t men hvor der er zone med anbefalet hastighed 
på 40 km/t. Chikanerne kan evt udskiftes med vejbump for formodentligt at 
kunne trykke hastighedsniveauet lidt længere ned.

P.t. ukendt 20/25695

60 27.11.2020 Skole. Overført fra liste 1. Sankt Anne Vej (5700) Ønske om standsningsforbud foran skolen Opsætning af 
standsningsforbud

Kan eventelt udføres af Trafik og Infrastruktur P.t. ukendt Ej udfundet.

127 06.01.2021 Borger Sankt Jørgens Vej (5700) Ønsker fodgængerfelt på Sankt Jørgens Vej ved Klostervænget, da 
lokaliteten bruges til krydsning af vejen hen mod børneinstitution på 
Klostervænget

ÅDT 2019 viser 5089, hvilket er forholdsvis højt. Der er ikke nogen etablerede 
krydsningsforhold i nærheden. Et eventuelt nyetableret fodgængerfelt på 
lokaliteten ville skulle krydse cykelbane på en kantstensafgrænset fællessti for 
fodgængere og cyklister. Pågældende lokalitiet er vejklasse 2 med fokus på 
fremkommeligehed. Der er ikke hastighedsoverskridelse.

P.t. ukendt 20/18292

105 02.12.2020 Borger. Høringssvar 21 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1

Skovsbovej (5700) mellem botilbuddet og 
Højensvej

Strækningen opleves farlig for cyklister grundet stor intensitet af bløde 
trafikanter og stigende trafik og et smalt og snoet vejforløb . Som bilist 
skal man være meget opmærksom. Ønsker en cykel/løbesti. 

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Cykel/løbesti. Vejudvidelse med afmærkning til bløde trafikanter.

P.t. ukendt 20/5192

96 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Skovsbovej vest for Wandallsvej Svendborg 
by

For høj hastighed inden for bytavlen (bekræftet af trafiktælling). Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. Bump. 
Chikane ell. lign. Trafiktælling juni 2020 viser 85%fraktil på 60,2 km/t ved en 
fartgrænse på 50 km/t. 

P.t. ukendt 20/10778

32 13.11.2020 Borger. Høringssvar 41 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Skårup Mellemvej (5881) Vejens beskaffenhed passer ikke til mere end 15 km/t. Ønske om 15 
km/t.

Lokaliteten er tidligere besigtiget af Trafik og Infrastruktur og det blev skønnet 
at vejen ikke indbyder til høj fart. Det skønnes at faktisk fart er  i omegnen af 
15 km/t.

P.t. ukendt 20/5192

26 11.11.2020 Borger. Høringssvar 35 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Skårupøre Strandvej (5881) Ønske om en 2 minus 1 vej fra Skårupøre by til Svendborg by. For 
cyklisters tryghed, da der er høj fart fra biler.

Der vil være tale om en 2-1 vej, hvor max tilladt hastighed er 60 km/t for 
denne løsning. Der er generel 80 km/t på strækningen. For indførelse af 2-1 vej 
vil der skulle skiltes ned til 60 km/t, hvilket kræver politiets godkendelse. 
Forventes ikke godkendt.

P.t. ukendt 20/5192

49 26.11.2020 Borger. Overført fra liste 1. Skårupøre Strandvej (5881) Ønske om 2 minus 1 vej fra byzonen ud forbi Vængemosevej Strækningen er uden for  tættere bebygget område, hvor hastighedsgrænsen 
er 80 km/t. Hastighedskravet for 2 minus 1 vej er max 60 km/t. Vejen har et 
nogenlunde lige forløb med ok oversigt. Trafik og Infrastruktur anbefaler ikke 2 
minus 1 vej uden for tættere bebygget område.

P.t. ukendt Ej udfundet.

62 27.11.2020 Borger. Overført fra liste 1. Slotsalleen (5700) Ønske om hastighedsdæmpning samt etablering af fortov ved torvet Trafiktælling 2020 viser at der ikke er hastighedsoverskridelse P.t. ukendt Ej udfundet.
120 09.12.2020 Borger Slotsalleen gennem Troense (5700) Ønsker hastighedsdæmpende tiltag. Smalle veje. Bløde trafikanter på 

vejen.
Lav hastighedsoverskridelse P.t. ukendt 19/2721

63 27.11.2020 Borger. Overført fra liste 1. Solvej (5700) Ønske om vejlukning. Uønsket trafik Kan eventuelt udføres af trafik og Infrastruktur P.t. ukendt 17/28916
89 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Stationsvej (5771) Ønske om ombygning af strækningen fra Søndre Ringvej til Assensvej. 

Ombygning uden brostensbelægning.
Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. P.t. ukendt Ej udfundet

131 11.01.2021 Borger Stationsvej (5771) Ønsker tiltag der kan sænke farten. De eksisterende 
beplantningschikaner er nyttesløse. 

Der er fartgrænse på 50 km/t og lavet beplantningschikaner og anbefalet på 30 
km/t. Chikanerne kan evt. udskiftets med vejbump/hævet flade.  Trafiktælling 
december 2020 viser 85%fraktil på 39,5 km/t ved en fartgrænse på 50 km/t. 
Der er anbefalet  hastighed på 30 km/t. 

P.t. ukendt 20/10755

114 02.12.2020 Borger. Høringssvar 37 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1

Stenmurevej (5874) Ønske om belyst dobbelrettet cykelsti på Stenmurevej. Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Dobbeltrettet cykelsti. Der tilgår trafiktælling 2021 for nærmere vudering af de 
faktiske trafikforhold ad strækningen.

P.t. ukendt 20/5192

119 02.12.2020 Skole. Stokkebækskolen Storkehavevej (5884) Ønsker en kiss´n´ride bane da der er meget trafikkaos ved hente/bringe 
situationer. En græsplæne kan muligvis inddrages til det! Ønsker også 
flere p pladser reserveret til lærere da da er meget til- og afgang af 
lærere, der underviser på flere skoler i området og har behov for p plads 
spredt hen over dagen. Se også listenummer 27.

Trafik og Infrastruktur kan lave en lille vejudvidelse i et kryds, der kan afhjælpe 
noget af problematikken. 

P.t. ukendt 20/26327

Side 6 af 8



27 11.11.2020 Borger. Høringssvar 37 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Storkehavevej (5884) Smal vej/manglende parkeringsforhold. Ønskes omfattende ændring af 
Storkehavevej - herunder ny parkeringssektion og en rundkørsel. Se også 
listenummer 119.

Skønnes umiddelbart som forholdmæssig stor indsats. Formodentligt 
begrænset udbytte.

P.t. ukendt 20/5192

90 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Strammelse Gade (5700) Ønske om hastighedsdæmpning. Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Fartdæmpere i form af bump eller indsnævringer. 85% fraktil på 54,0 km/t ved 
en hastighedsgrænse på 50 km/t.

INTERESSE 17/22062

109 02.12.2020 Beboerforening. Overført fra 
liste 1.

Søgårdsvej (5700) UNDERSKRIFTSINDSAMLING. Beboerforening har indsamlet 63 
underskrifter om høj fart. Ønsker hævet flade ved 
Søgårdsvænge/Gørtlervej.

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Etablering af en hævet flade er en god mulighed. Trafiktælling december 2020 
viser 85%fraktil på 39,0 km/t ved en fartgrænse på 50 km/t. Ad pågældende 
strækning er der dog zone med anbefalet hastighed på 30 km/t.

INTERESSE 18/25431

91 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Søndre Ringvej (5771) Høj Hastighed Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 85% 
fraktil på 59,3 km/t ved en hastighedsgrænse på 50 km/t

P.t. ukendt Ej udfundet

115 02.12.2020 Borger. Høringssvar også 37 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1

Teglværksvej (5892) Dobeltrettet cykelsti mellem Gudme og Gudbjerg i stedet for de to 
nuværende kantbaner.

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere som 
Dobbeltrettet cykelsti. Der er for nu brede gode kantbaner afmærket i rød 
farve i begge vejsider. Der er 60 km/t ad strækningen.

P.t. ukendt 20/5192

122 16.12.2020 Borger Teglværksvej i Gudbjerg by  (5892) Oplever høj fart. 85% hastighedsfraktil november 2020 viser 56,2 km/t ved en 
hastighedsgrænse på 50 km/t. Tiltag kunne være vejbump/zone med lavere 
hastighed.

P.t. ukendt 20/19229

12 01.11.2020 Borger. Høringssvar OGSÅ 12  
til hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Tinghusgade/Voldgade (5700) Fodgængere kan tro at området er gågadeareal/fodgængerfelt på grund 
af belægningen.  Fare og konflikter kan opstå.

Lokalitetens vejbane er udført med alternativ belægning (chaussesten) men 
korrekt afmærket. Lokaliteten kan i farten opfattes som "plads".

P.t. ukendt 20/5192

42 18.11.2020 Borger Tinghusgade/Voldgade (5700) Ønske om forbedring af trafiksikkerheden for cyklister i krydset Lokaliteten ses som som område med "byforskønnelse" Etableringen har 
været af væsentlig og overvejet omfang.  Nye tiltag må blive af mindre 
karakter som midterlinje eller baggrundsafmærkning. 

P.t. ukendt 19/27953

11 01.11.2020 Borger. Høringssvar 12  til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Tolbodvej ud for Havnegade (5700) Midterrabat og krydsningshelle kan forveklses med fodgængerfelt og 
skabe farlige situationer når fodgængere har forkert adfærd eller bilister 
tager et forkert hensyn ved anlægget.

Anlægget er korrekt opbygget men kan i farten opfattes som større 
fodgængerprioriteret område.

P.t. ukendt 20/5192

94 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Tvedvej/Avemakøvej (5700) Ønske fra SAB om forbedring af trafiksikkerheden for fodgænger (til/fra 
Rema1000). 

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Etablering af fodgængerovergang

P.t. ukendt Ej udfundet

4 30.09.2020 Borger Vemmenæsvej/Stenoddenvej 5700 Borger melder om at der er tiltagende udefrakommende trafik gennem 
byen til havnen og sommerhusområde. Denne udefrakommende trafik 
kører stærkt gennem Vemmenæs by. Støjgener grundet fart og 
belægning. Borger foreslår nedsættelse til 40 km/t samt fortov eller 
vejchikaner. Bom for havn. Nedtagning af havnebadebroer.

Trafiktællinger viser en mindre grad af hastighedsoverskridelse (op til 10 % 
hastighedsoverskridelse) Ikke et hastighedsniveau som Trafik og Infrastruktur 
umiddelbart vil regulere på. Trafik og Infrastruktur vil ikke regulere brug af 
havnen. Borger foreslår fortov, hvortil kan siges, at 
Vemmenæsvej/Stenoddenvej allerede er indskrevet i 
prioriteringsliste/projektkatalog med ønske om bedre forhold for bløde 
trafikanter.

P.t. ukendt 20/17105

73 01.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Vindeby Sundvej (5700) Borger ønsker vejbump Kortere blind vej. Ikke det store brug. Formodentlig kun beboerkørsel. INTERESSE 20/5592
117 02.12.2020 Borger. Høringssvar også 40 til 

hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1

Wandallsvej (5700) Oplever høj fart. Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Vejbump/chikaner. Trafiktælling bekræfter hastighedsoverskridelse. (under 
20%)

P.t. ukendt 20/5192

13 01.11.2020 Borger. Høringssvar 13  til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Wandallsvej/Kogtvedvej i svinget, hvor disse 
veje mødes (5700)

Dårlig oversigt "ligefremad" når man kommer sydkørende ad 
Wandallsvej og skal svinge til venstre ad Kogtvedvej. Ønsker trafikspejl. 

Krydset ses med begrænset udsyn. Fyns Politi har oktober 2020 afvist at 
godkende opsætning af et trafikspejl pågældende lokalitet i forbindelse med 
anden lignende henvendelse.

P.t. ukendt 20/5192

31 12.11.2020 Borger. Høringssvar 40 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Wandallsvej/Kogtvedvej i svinget, hvor disse 
veje mødes (5700)

Dårlige oversigtsforhold i krydset. Krydset ses med begrænset oversigt. P.t. ukendt 20/5192

34 13.11.2020 Borger Willemoesvej (5700) Biler kører stærkt. Dårlig oversigt. Ønsker bump/cikaner. Efter en besigtigelse vurderes det ud fra omgivelser og vejforløb, at det 
faktiske hastighedsbillede er lavt og passer til forholdene. Trafiktælling 
foretages ikke.

P.t. ukendt 20/23844
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5 06.10.2020 Borger Øksenbjergvej (5700) ud for nr. 50 Høj hastighed ud for nummer 50. Vejen opfordrer til høj hastighed. 
Vejbump ønskes ved nummer 50 og der henvises til at der er lignende 
tiltag ud for nummer 40 og nummer 60 og at dette må have en årsag!

Der er allerede hastighedsdæmpende tiltag ad strækningen. Nummer 50 ligger 
lige mellem 2 hastighedsdæmpende tiltag, hvor det kan antages at 
hastigheden vil være højest. Der er ikke indtænkt at foretage en trafiktælling 
da en sådanne tælling med stor forventning ikke ville vise et bekymrende 
hastighedsbillede da man ved nummer 50 er langt inde i en strækning med 
tiltag. Henvist til politiets kontroller.

P.t. ukendt 20/22522

98 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Ørbækvej i Gudbjerg (5892) På borgeres vegne gør politiker opmærksom på dårlige forhold for 
gående/bløde trafikanter. Ønsker rabatudvidelse eller fartdæmpende 
tiltag. 

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Rabatudvidelse.

P.t. ukendt 20/23989

129 07.01.2021 Borger Ørbækvej i Svendborg by ved 
Bagvej/Byparken

Ønske om et ekstra fodgængerfelt ad strækningen da der er langt 
mellem krydsningsmuligheder for bløde trafikanter

ÅDT 2019 viser 7747, hviket er meget trafikeret. Foruden 
krydsningsmuligheden ved lyskrydset med Nyborgvej - er der 2 
fodgængerfelter på strækningen mellem lyskrydset ved Nyborgvej og 
rundkørslen med Ring Nord. Administrationen er p.t. ikke bekendt med det 
reelle behov for flere fodgængerfelter. Ørbækvej er vejklasse 2 med fokus på 
fremkommelighed. 85%fraktil 2019 viser 50,9 km/t ved en fartgrænse på 50 
km/t.

P.t. ukendt 20/17661

104 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Ørbækvej i Tved (5700) Melder om høje hastigheder i begge retninger i 50 zonen. Ønsker 
trafikchikaner. 

Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Trafiktælling 2017 i 50 zonen (dog tæt på btytavlen) viser en væsentlig 
hastighedsoverskridelse. Der udlægges en trafiktælling "længere inde i byen" 
til forår 2021. Forsætninger.

P.t. ukendt 20/5192

33 13.11.2020 Borger. Høringssvar 43 til 
hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Ørbækvej ved lyskrydset (5892) Flyt det sydlige fodgængerfelt længere mod syd da det er farligt tæt på 
krydset for bilister der svinger til højre ad Ørbækvej mod Svendborg. Gør 
50 km/t skiltet mere tydeligt.

Fodgængerfeltet er etableret i forbindelse med et lydskryds hvor hastighede 
formodes at være lav m.m. Vurderes ikke væsentligt farligt. Der henstilles til 
almindelig skærpet opmærksomhed ved kryds.

P.t. ukendt 20/5192

65 27.11.2020 Borger. Overført fra liste 1. Ørkildsgade (5700) Ønske om fartdæmpende tiltag mellem Overgade og Møllergade Trafiktælling 2019 viser ikke hastighedsoverskridelse P.t. ukendt Ej udfundet.
43 18.11.2020 Skole samt Borgerhøringssvar 

9 til hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024

Østergade Skårup Skole (5881) Ønske om flytning af fodgængerfelt. Ønske om flytning/udvidelse af 
buslomme, hastighedsdæmpning. Forhold ud for Skårup Skole. Smal vej 
med trafik i begge retninger. Farlige situationer. Fodgængerfelt placeret 
dårligt. Øsker om standsningsforbud, tidsperiodevis ensretning, 30 km 
zone og ny placering af fodgængerfelt.

Der pågår p.t et skoleprojekt, der skal afhjælpe forholdene på stedet. 
Forventes færdig ultimo 2021.

P.t. ukendt Ej udfundet og 
20/5192

92 02.12.2020 Borger. Overført fra liste 1. Østergade/Skolevej (5874) Ønske om fartdæmpende tiltag. Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. Bump 
eller indsnævringer. 85% fraktil på 57,1 km/t ved en hastighedsgrænse på 50 
km/t

P.t. ukendt Ej udfundet

66 27.11.2020 Skole. Overført fra liste 1. Østre Skerningevej (5762 Ønske om at anvende buslomme til kys og kør anlæg Kan eventelt udføres af Trafik og Infrastruktur P.t. ukendt Ej udfundet.
74 01.12.2020 Skole. Overført fra liste 1. Østre Skerningevej (5762 Ønske om at anvende buslomme til kys og kør anlæg Kan udføres af trafik og infrastruktur P.t. ukendt Ej udfundet
116 02.12.2020 Borger. Høringssvar også 38 til 

hvidbog for 
trafiksikkerhedsplan 2020-
2024. Overført fra liste 1

Åbyskovvej (5881) Ønske om bedre cyklistforhold mellem Nyborgvej og Åbyskov by. Indstilles ikke som liste 1 potentiale for nu. Kan evt. tilvælges senere. 
Vejudvidelse/afmærkning. Trafiktælling inde i Åbyskov viser ikke 
hastighedsoverskridelse.

P.t. ukendt 20/5192
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