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Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 18. december 2017 stillet 

mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Jesper Kiel (EL). 

Spørgsmål nr. 230: 

Hvilke overvejelser har Vejdirektoratet gjort sig omkring at skabe sikre forhold 

for cyklister på hovedvejen mellem Ollerup og Svendborg; har Vejdirektoratet 

nogle konkrete planer for at sikre cyklister på strækningen mellem Ollerup og 

Svendborg? 

Svar: 

Vejdirektoratet har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til: 

”Der er i dag ikke cykelstier eller cykelkantbaner på statsvejstrækningen mel-

lem Ollerup og Svendborg på en ca. 2,3 km lang strækning.  

  

Vejdirektoratet er opmærksom på, at det i en årrække har været et lokalt ønske 

at få etableret cykelstier på strækningen. Stiønsket indgår i Vejdirektoratets 

liste over stiønsker langs statsvejnettet.  

 

Der er en række forskellige terrænmæssige, landskabelige og kulturhistoriske 

forhold på strækningen, bl.a. ved Hvidkilde Gods, der betyder, at anlæggelse af 

en cykelsti vil blive meget dyr. 

 

Svendborg Kommune har i 2015 udarbejdet og præsenteret et nyt projektfor-

slag for Vejdirektoratet. Projektets finansiering er ikke fastlagt nærmere. Det 

var i 2015 på tale, at man fra kommunens side ville ansøge fonde om bidrag til 

finansieringen, og at kommunen også forventede, at der kunne ydes et bidrag 

fra statslige midler.  

 

Vejdirektoratet gennemgik i efteråret 2015 projektforslaget sammen med 

Svendborg Kommune med henblik på afklaring af evt. anlægstekniske proble-

mer og kritiske dele i forhold til andre interesser i området, samt udarbejdelse 

af anlægsoverslag. I 2015 vurderede man, at projektet kunne gennemføres for i 

alt ca. 40 mio. kr.  
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Side 2/2 Der var i 2017 afsat en pulje på 100 mio. kr. til at forbedre forholdene for cykli-

sterne, og kommuner kunne bl.a. ansøge om forbedring af cykelfaciliteter. 

Svendborg Kommune søgte ikke om midler til etablering af cykelsti på stræk-

ningen Ollerup - Svendborg.” 

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 

 


