
 

 

Side 1 

 

Mødereferat vedr. trafikforholdene i Vester Hæsinge  
 

Mødedato: 26.06.2018 

 

Sted: X-huset, Birkevej 15, V. Hæsinge 

 

Deltagere:  Inge Christensen Trafiksikkerhedsgruppen 

Ole Worregård Udviklingsrådet 

Michael Jensen  FFV 

Marlena Anna Knudsen FMK 

Reyhaneh R. Hosseini FMK 

 

Referent: Marlena Anna Knudsen 

 

1 Velkomst/oplæg 
Inge startede med at byde velkommen og fortælle lidt om Trafiksikkerhedsgruppens 

samarbejde med kommunens Natur og Trafikafdeling tilbage i 2016 og baggrunde 

for/formålet med borgermødet. 

2 FFV’s arbejde 
Michael orienteret om det kommende gravearbejde i området i sommer/efterår 2018. 

(vedhæftet) 

3 Trafiksikkerhedstiltag  
Orientering om at hele trafiksikkerhedsprojektet gennem V. Hæsinge må vente til 

2019 grundet FFV’s gravearbejde. Det opgravede areal/strækning skal have lov til at 

”hvile/sætte” sig min. et år inden der kan lægges asfalt på.  

3.1 Byporte 
• Generel positiv stemning over ideen om at flytte byskilt tavler tætter på og 

samtidig etablerer et bump ved bygrænserne for at sænke indkørselshastigheden til 

byen. Dette kan kombineres med nedsænkning af hastigheden på 60km tavler 100-

200m før bytavlen. Der ønskes chikaner gennem byen i stedet for bump ved 

byporte. 

FMK bemærkning: er i dialog med politiet vedr. sagen. Der er både fordele og 

ulemper ved begge løsninger (bump/chiakner). Men bump er den tiltag, som sænker 

hastigheden mere effektiv ned. 

• Utryghed over den høje hastighed på Vestergade. Farlig sving ved kryds 

Vestergade/Palleshave. Kantpæle bliver ofte påkørt. 

FMK bemærkning: der vil tages en trafiktælling for at skabe overblik over 

trafikforholdene gennem strækningen. Hvis tælling viser samme mønstre, kan der 

udarbejdes et projektønske for evt. en lille rundkørsel. 

• Hækken på Vestergade 7 er vokset over vejen og det føles utryg at gå på den side, 

da man kommer tæt på bilerne på kørebanen. 

FMK bemærkning: hækken er plantet rigtig i skel. Myndighedsafdeling vil alligevel 

kigge på sagen. 
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Side 2 

3.2 Birkevej 
• Generelt positiv stemning over 2-1 på Birkevej gennem byen. Hvad er 

erfaringerne med uheldsstatistik på 2-1veje? 

FMK bemærkning: er i dialog med politiet om sagen for at søge godkendelse. 

Erfaringsrapporterne fra andre lande viser et fald i uheld på 2-1veje. 

• Er det forsvarligt at etablere 2-1vej med den trafikmængde, som er på 

strækningen? 

FMK bemærkning: der anbefales etablering af 2-1vej på strækninger med trafik 

under 3000 biler på den travleste dag om året. Trafiktallet på Birkevej er på ca. 

1800 biler på den travleste dag om året. 

• Hvis 2-1vej ikke virker, kan den så laves om igen? 

FMK bemærkning: nej. Striberne på den nye asfalt skal fræses væk. Asfalten under 

de gamle striber skal reetableres inden nye striber kan komme på. Arbejdet vil 

koste min. 350.000,- kr. 

• Hvordan skal store landbrugsmaskiner færdes på en 2-1vej? 

FMK bemærkning: der må gerne rykkes ud på de bredde kantbaner for at kunne 

køre forbi hinanden. Der laves ikke om på vejens bredde, så hvis køretøjerne før 

kunne køre i området, kan de også efter etablering af 2-1vej.  

• Ønske om etablering af transportbump. Så det er kun biler, som bliver nødt til at 

sætte hastigheden ned. 

FMK bemærkning: erfaringerne har vist, at løsningen giver udfordringer med 

hensyn til vintervedligeholdelse og drift. 

• Ønske om at gentage trafiktællingerne fra 2015.  

FMK bemærkning: det vil blive taget måling efter sommerferien. 

• Ønske om etablering af bump udenfor bytavlerne.  

FMK bemærkning: der bliver ikke etableret noget hastighedsnedsættende 

foranstaltning på landeveje, da trafikken skal glide uforhindret.  

• Ønske om mere synlige bytavler.  

FMK bemærkning: begge byporte på Birkevej er med i Trafiksikkerhedsrevisions 

liste og vil blive skiftet ud. Deadline for dette kendes ikke på nuværende tidspunkt.  

• Ønske om stærekasser, som snakker sammen gennem byen. 

FMK bemærkning: Vejdirektoratet har i samarbejde med politiet i marts 2017 

igangsat et pilotprojekt, hvor 20 stærekasser blev sat op på en række farlige 

strækninger på landsplan på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger. 

Resultaterne vil blive evalueret, og der vil handles derfra. Grundet flere 

henvendelser fra kommunerne overvejer Vejdirektoratet at åbne en ny liste til en 

evt. fremtidig forsøg. Faaborg-Midtfyn kommune har givet udtryk for at være med 

på listen med flere strækninger. 

• Hvilket type asfalt skal ligge på Birkevej? 

FMK bemærkning: den er ikke fastlagt endnu. Drift afdeling vil besigtige området 

og vurdere belægnings tilstand og beslutte derefter, hvilket type slidelag dækker 

behovet bedst. 

3.3 Oversigtsforhold  
• Pristavle/skilt fra tankstations er skiftet til ny, hvor der er mere udsyn til venstre 

ved kryds Birkevej/Sandholtvej, men det ikke er tilstrækkelig. Bevoksningen spær 

en del af udsynet. Der ønskes en rundkørsel. 

FMK bemærkning: opgaven er givet vider til Myndigheds afdeling. Der er fysisk 

ikke muligt til en rundkørsel. 
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• Ved den gamle dagligvare butik/Brugsen. 

FMK bemærkning: hækken fra Birkevej 61 ligger rigtigt. Der opfordres til at 

overholde vigepligten. Der vil opsættes en B11-tavle (vigepligt) på stedet. 

• Til venstre i kryds Vestergade/Birkevej. 

FMK bemærkning: strækning bliv besigtiget sammen med borger samme aften. 

Der kunne konstateres, at oversigtsforholdene er blevet betydeligt bedre efter 

fældning af træer på Birkevej 75. Der er få blomsterbuske tilbage, hvilket vurderes 

ikke at være stor forhindring for udsynet. 

3.4 Andet 
• Ønske om lukning for gennemkørsel på Egevej. 

FMK bemærkning: vejen lukkes ikke, med der vil opsættes C21-tavle 

(gennemkørsel forbudt) med undertavle ”gælder kun gennemkørsel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende blev observeret/diskuteret: 

• Kim forslog at byskiltet ved den sydlige bygrænse flyttes tætter på i byen. 

Etablering af evt. et bump kan være med til at sænke kørselshastigheden ind til 

byen. Jørn mente, at man kan sænke hastigheden ved at sætte 60km tavler 100-

200m før bytavlen. Erfaring vise, at dette ikke har ret stor effekt, oplyser Kim. 

• De eksisterende fortov på begge sidder er ret smalle især på højre side af vejen. 

Trafiksikkerhedsgruppen forslog, at man sløjfer fortovet på højre side og i stedet 

laver en bredder fortov med flise belægning på venstreside. 

• Oversigtsforhold ved kryds Birkevej/Jordløse er dårligt på begge sider. Hækken på 

venstre side havde en højde på 110cm. Dette skal ned på 80cm. Natur og vej 

kontakter ejeren i den forbindelse. 

• Der var ønske om at lukke Egevej for gennemkørsel fra Birkevej. 

• Oversigtsforhold ved kryds Birkevej/Sandholtvej på venstre er dårligt. OK-tavlen 

står i vejen. Skiltet kan med fordel flyttes på Sandholtvej. 

• Jørn forslog nogle af træerne foran hus nr. 30 kunne fjernes for at skabe bedre 

oversigt. Kim oplyste: 

o Træerne har stod der ret længe. Det kan blive svært at få tilladelse om at 

fjerne dem. 

o Man skal pas på med at skabe ”for godt” oversigtsforhold. Dette kan være 

med til at øge kørselshastigheden gennem byen. 

• Dårlig oversigtsforhold ved Brugsens P-plads. Hækken til hus nr. 61 skærmer for 

oversigten. Natur og vej kontakter ejeren i den forbindelse. 

• Hæk ved hus nr. 63 blev målt til ca. 130cm. Natur og vej kontakter ejeren. 

• Kim påpegede, at stien på Birkevej burde være tilsluttet stien på Rolighedsvej. 

• Trafiksikkerhedsgruppen ønsker krydset Birkevej/Rolighedsvej markeret med 

flisebelægning (permeabel belægning) i forskelige farver. Kim påpegede, at der er 
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udfordringer forbundet med disse belægninger, da man ikke har mulighed for at 

rense disse belægninger helt i det fulde dybde. 

• Der blev spurgt til muligheden for blanding af forslagene 2-1vej på de lige 

strækninger og permeabel belægning på strækninger med dårlig oversigt. Natur og 

Vej vil overveje forslaget. 

• Ved det nordlige byport ligger husene tæt på byskiltet, hvilket giver udfordringer 

mht. placering af evt. bump. 

• Der bliver oplyst, at FFV skal garve på strækningen i 2017-2018 

• Kim mente byskilt tavle ved Jordløsevej med fordel kan flyttes 200-300m ind og 

hastigheden sættes ned til 60km/t før byporten. Der kunne overvejs at etablere et 

bump mellem hus nr. 5 og 3.  

• Natur og Vej vil fremlægge et projektforslag for strækningen på et 

orienteringsmøde. På grund af travlhed hos Natur og Vej var det ikke muligt på 

nuværende tidspunkt at komme med et dato til dette. 


