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Projektet er udført i perioden fra 
september 2014 til februar 2015.

Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn og Jan Yttesborg i forbindelse med be-
sigtigelse i oktober 2014. Nogle få meter bagved pavillionen finder man hovedland-
evejen. Et eksempel på at det er skrædderkunst at udforme en cykelsti på stræknin-
gen.
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Borgmester Lars Erik Hornemann besigtiger 
strækningen i maj 2014 som opfølgning på 
en række borgerhenvendelser.

Svendborg kommune har igen-
nem de senere år fået et stigende 
antal henvendelser fra borgere 
der cykler på strækningen imellem 
Svendborg og Ollerup. Cyklisterne 
har det ikke godt på strækningen, 
der opleves meget utryg - ikke 
mindst i det mørke vinterhalvår når 
folk cykler på arbejde. Svendborg 
kommune er glade for at mange 
borgere vælger at tage cyklen. Det 
har ikke mindst meget stor betyd-
ning i kommunens landdistrikter, 
hvor det er lykkedes at skabe en 
gunstig befolkningsudvikling - stik 
imod den nationale og internatio-
nale tendens. Denne udvikling er 
Svendborg kommune stolt over at 
være lykkedes med, men opfatter 
den også meget følsom overfor 
konjunturer og begrænsninger 
i hverdagen. Derfor ligger det 
kommunen stærkt sinde, at der 
etableres gode cykelforhold langs 
hovedlandevejen forbi Hvidkilde, 
som er den direkte vej imellem 
Svendborg og Ollerup/Vester 
Skerninge. Svendborgs borgmester 
Lars Erik Hornemann kontaktede 
derfor staten i 2014. Som opfølgn-
ing på denne henvendelse blev 
der indledt et samarbejde imellem 
Vejdirektoratet, Svendborg Kom-
mune og Hvidkilde gods. Der har 
været afholdt fire møder på Hvid-
kilde Gods med to besigtigelser, 
og der har været afholdt 3 møder 

med Vejdirektoratet i Middelfart. 
Det er på ingen måde nogen let 
opgave, og der er naturligvis en 
forklaring på at det ikke er lykk-
edes hidtil at etablere cykelstier på 
strækningen. Området repræsen-
terer noget af det ypperste og 
klassiske herlighedsværdi, som 
Sydfyn er kendt for. Få meter fra 
hovedlandevejen er der fredede 
bygninger, søbred og historiske 
alléer. Det er indimellem disse 
bindinger at cyklisternes forhold 
skal udvikles i dyb respekt for en 
enestående helhed i miljøet om-
kring Hvidkilde. I et konstruktivt og 
tillidsfuldt samarbejde med Chris-
tian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn 
er det lykkedes at   finde denne 
balance, hvor der kan etableres 
en dobbeltrettet sti i sydsiden af 
hovedlandevejen på strækningen 
forbi Hvidkilde, hvor der opnås 
forbindelse til de enkeltrettede stier 
i bygennemfarten i Ollerup og de 
enkeltrettede stier på den østlige 
strækning til Svendborg. Materialet 
stilles hermed til rådighed for den 
videre proces. Det er Svendborg 
kommunes håb at den konsensus 
der er opnået i forløbet forholdsvis 
hurtigt kan omsættes til et smukt 
cykelstianlæg på strækningen, som 
hverdagens cykelpendlere, egnens 
cykelturister, Vejdirektoratet og 
Hvidkilde Gods kan få glæde af i 
mange år.

Forord
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Forudsætninger

På længere sigt er det ikke hen-
sigtsmæssigt at have en hoved-
landevej placeret igennem det 
kulturhistoriske miljø omkring 
Hvidkilde. Derfor er forslagene i 
nærværende rapport udformet og 
tilrettelagt på en måde, hvor der 
er tænkt over hvordan anlægget 

kan anvendes i fald strækningen 
aflastes en af nye hovedlandevej 
syd om Hvidkilde. Enten ved sted-
vis at pille stianlægget ned eller 
ved at lade det indgå i nye sam-
menhænge, der kan understrege 
stedets kvaliteter og herligheds-
værdi.

Pernille Schow Ørberg med sin familie 
foran Svendborg Rådhus. Familien gør alle 
de rigtige ting i forlængelse af kommunens 
cykelpolitik, og bruger cyklen i alle tænkelige 
sammenhænge i hverdagen. Pernille arbejder 
i Ollerup og cykler dagligt på strækningen 
forbi Hvidkilde, hvilket hun betegner som 
meget ubehageligt med den tætte trafik.

Begrænset oversigt og begrænset plads. Sam-
tidig et smukt og meget sydfynsk miljø, hvor 
vejen slår en bugt - netop hvor der ligger et 
hus så smukt.
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På hele strækningen foreslås der 
etableret en dobbeltrettet cykel-
sti i hovedlandevejens sydside. 
I den østlige del foreslås stien 
tilkoblet de eksisterende enkeltret-
tede cykelstier til Svendborg i 
en niveauskæring under hoved-
landevejen. I den vestlige ende 
tilkobles den dobbeltrettede cykel-
sti i byporten ved indkørslen til 
Ollerup, hvor der igennem hele 
bygennemfarten er enkeltrettede 
cykelstier frem til Ollerup Kirke, 
hvorfra man kan cykle på dob-
beltrettet cykelsti frem til Vester 
Skerninge. Stien placeres forskel-

ligt på strækningen - afhængig af 
de stedlige forhold. Alléen øst for 
slottet foreslås eksempelvis total-
renoveret som et led i en samlet 
løsning. På dæmningen imellem 
slottet og Røde Mølle foreslås stien 
placeret indenfor det eksisterende 
profil. I det skarpe sving rundt 
om møllen er pladsforholdene og 
oversigtsforholdene meget begræn-
sede. Derfor anbefales det i dette 
punkt at etablere en hævet flade 
med meget lav hastighed. I de 
kommende afsnit gennemgås de 
enkelte strækninger.

Hovedgreb
Strækningen forbi Hvidkilde er stærkt befær-
det - både af cyklister og motoriseret trafik.

Den dobbeltrettede cykelsti imellem Ollerup 
og Vester Skerninge.
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Eksisterende enkeltrettede stier

Ny dobbeltrettet cykelsti

Port

Underføring

BYPORT VED INDKØRSLEN
TIL OLLERUP

NIVEAUFRI
STRÆKNING

På denne strækning forelås der placeret 
en sti bag det levende hegn.
Dog skal der tages særlig hensyn til 
passagen ved ejendommen.

På denne strækning bør der så vidt 
muligt arbejdes med løsninger 
indenfor den eksisterende dæmning

På strækningen forbi slottes skal der 
arbejdes med løsninger, der er 
ydmyge overfor det aksiale anlæg.

Som en del af et samlet helhedsgreb bør det overvejes nærmere at 
foretage en totalrenovering af alléen, der også indebærer at 
vejprofilet forskydes imod nord, således at en sti ikke griber ind i 
kilden og landskabshaven.

På strækningen frem til den foreslåede niveaufrie skæring 
foreslås der skitseret på midlertidige løsninger, der kan 
fjernes eller genanvendes i fald der etableres en ny hoved-
landevej syd om Hvidkilde.

På denne strækning placeres 
dobbeltrettet sti syd for 
eksisterende hovedlandevej.

Strækningsplan
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Gennemgang af delstrækninger

På den østligste strækning er der 
meget kuperet. Derfor foreslås den 
dobbeltrettede cykelsti delvist plac-

eret på broer igennem området 
frem til de enkeltrettede eksister-
ende cykelstier til Svendborg.

På strækningen forbi slottet eta-
bleres den dobbeltrettedesti syd 
for hækken - med låger ind til 
søhaven, der er et privat areal ned 

til søen. Et eksempel på hvordan 
cykelstiprojektet kan medvirke til 
at underordne sig og styrke det 
aksiale anlæg.

Stien igennem skoven

Dobbeltrettet sti igennem 
slotshaven
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Gennemgang af delstrækninger

På strækningen øst for slottet har 
kastanjealléen det ikke godt. På 
længere sigt er det ikke nogen op-
timal løsning. Vækstbetingelserne 
er ikke gode - og træerne er faste 
genstande tæt på kørebanen. Der-
for foreslås der nyplantet

en lindeallé i et nyt tværprofil, der 
er egnet til den nye sammenhæng 
med den dobbeltrettede sti plac-
eret i sydsiden. Hovedlandevejen 
bør forskydes halvanden meter 
imod nord på denne delstrækning.

Ny allé med større fokus 
på sikkerheden
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På strækningen imellem slottet 
og vandmøllen foreslås den dob-
beltrettede sti placeret på den 

eksisterende dæmning, med et 
brostensbelagt areal imellem sti og 
kørebane på ca 1 meter.

På strækningen imellem Hvidkilde 
og Ollerup foreslås den dobbel-
trettede sti placeres syd for det 
eksisterende hegn langs hoved-
landevejen. Det er samme princip 

der er anvendt på strækningen 
imellem Ollerup og Vester Sker-
ninge. Denne linjeføring vil åbne 
for smukke udsigter over søer og 
landskaber.

Cykelsti indenfor den 
eksisterende dæmning.

Stien med de smukke udsigter 
over Sydfyn

Delstrækninger
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Delstrækninger
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Tværprofiler

KØRESPOR
2 x 3,5

KØRESPOR
2 x 3,5

DOBBELTRETTET STI
3,5

DOBBELTRETTET STI
3,5

Forslag til det nye tværprofil øst for slottet med en totalrenoveret allé, hvor den dob-
beltrettet cykelsti placeret tæt på alléen da den blandt andet skal passere kilden og 
den romantiske hav

Den dobbeltrettet sti placeret på den eksister-
ende dæmning imellen slottet og Røde Mølle.
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Tværprofiler

KØRESPOR
2 x 3,5

KØRESPOR
2 x 3,5

DOBBELTRETTET STI
3,5

DOBBELTRETTET STI
3,5

Strækningen umiddelbart vest for Røde Mølle, hvor 
pladsforholdene er meget begrænsede.

Strækningen imellem portene til Hvidkilde og byporten til Ollerup, hvor den dobbeltrettede sti foreslås 
placeres syd for det eksisterende levende hegn. Derved skabes der en enestående oplevelsessti, der visuelt 
er afskåret fra hovedlandevejen. Til gengæld åbnes der for nogle smukke udsigter til sølandskabet.
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Tværprofiler

KØRESPOR
2 x 3,5

DOBBELTRETTET STI
3,5

Den åbne strækning øst for Hvidkilde hvor den dobbeltrettede sti placeres bag den 
eksisterende beplantning langs vejen. Stien afskærmes imod afgræsningsmarkerne 
med lodrette egestolper og vandret tråd.
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