
Møde 09-08-2016

Guldborgsund Kommune 
Nils Rasmussen, Jørn Kamper Nielsen, Jan Uhre Nielsen og Gitte Krogh

&
Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn

Bestyrelsen
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Tidsplan

9:00 – 10:00 Nils Rasmussen
Ansvar: Vejvedligeholdelse, asfalt, gadelys, 
rabatjord, rabatter

10:00 – 11:00 Jørn Kamper Nielsen
Ansvar: Færdselstavler, kørebaneafmærkning, 
parkeringspladser, parkeringsforhold, adm. af p-
vagt, afmærkning af vejarbejder

11:00 – 12:00 Jan Uhre Nielsen
Ansvar: Trafiksikkerhed, vejplanlægning, private 
fællesveje m.m.

9/8-2016 2



Hvem skal vi tale med om:

• Velkomst skilte og tak for besøget skilte ved 
indfaldsveje

• Informationstavler / turist-guides ved 
indfaldsveje og stationen

• Flagstænger
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9:00 – 10:00 Nils Rasmussen

Vejvedligeholdelse, asfalt, gadelys, rabatjord, 
rabatter.

• Nykøbingvej

• Orebyvej

• Toldbodgade

• Apotekervænget
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Nykøbingvej, Brogade, Vestergade

• Kommunens planlagte asfaltering af 
Kroggårdsvej (omfartsvejen) ønskes ændret til 
renovering af Nykøbingvej, fra Guldborgvej, 
samt Brogade og Vestergade

• Trafiksikring af Nykøbingvej – model 
Maribovej

• Opstregning af Brogade og Vestergade

• Regulering af parkering i Vestergade 
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Orebyvej

• Der er lovet ny asfalt i 2017

• Hvem skal vi tale med om design af vejen
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Toldbodgade

Sendt mail 17-06-2015

til kommunen:

’et forslag til hvor græsplæner kan 
erstattes med blomster.
På begge sider af Toldbodgade hvor 
den støder op til Orebyvej, er der 
græsplæner.
Sidste år voksede græsset vildt, og 
så meget forsømt ud.

Kan vi ikke få blomster i stedet for?’
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Mere om beplantning

Sendt mail 25-02-2015 til kommunen:

’… det første resultat vi kan præsentere er 25 foto af steder 
hvor beplantning, eller info-tavler vil være en god ide. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.661675807289
307.1073741836.497760487014174&type=1

Når du klikker på det enkelte foto står der i kommentarerne 
adressen på stedet og der er kommentarer vedr. beplantning / 
info-tavler.’
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Toldbodgade

Kommunalt fortov 

(en grundejer skal vedligeholde
sit fortov ud til kørebanen)
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Apotekervænget

• Ubetænksomhed

eller

• En fælde man kan 
fange cykler, 
rollatorer, løbehjul 
og måske andre ting 
med

• Og der er vist mere 
end en
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10:00 – 11:00 Jørn Kamper Nielsen

Færdselstavler, kørebaneafmærkning, 
parkeringspladser, parkeringsforhold, adm. af p-
vagt, afmærkning af vejarbejder

• Krydset ved Doktorparken

• Krydsene ved Brogade
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Vejskilt  Tværvej

• Opsætning af E 
19.3 - Ensrettet, 
ved gul prik
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Vejskilt Rosenvang

• Opsætning af C56 –
40 km. ophør, ved 
gul prik
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Krydsene ved Brogade
Ønske:
En fodgængerovergang 
ved den gule streg 

Massiv trafik fra Nykøbingvej, 
Vestergade (fra Maribo m.v.), 
Apotekervænget samt havnen 
gør det meget vanskeligt for en 
fodgænger at gå over. 
Vi har et stort boligområde, 
havnen, skoleelever.

9/8-2016 14



11:00 – 12:00 Jan Uhre Nielsen

Trafiksikkerhed, vejplanlægning, private 
fællesveje m.m.

• Hastighed og tunge køretøjer i byen

• Krydset ved Doktorparken

• Krydsene ved Brogade
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Hastighed og tunge køretøjer i byen

• Ønske: Max 40 km/t og gennemkørsel forbudt over 3.500 
kg i Sakskøbing by.  
Udgift 7 standere med 2 vejskilte på hver

• Der bliver kørt for hurtigt i byen
• Mange af vejene er ikke bygget til den tunge trafik vi har i 

dag
• De tunge køretøjer får mange huse til at ryste
• Der tales om skader på fundamenter
• De mange lappede veje betyder ekstra støj, som stiger med 

vægt og hastighed.
• Fra markeringen på Maribovej (næste side) til markeringen 

på Nykøbingvej er 3,1 km. Tidsforskellen ved at køre 3,1 km 
med konstant hastighed på 40 og 50 km/t er 53 sekunder.
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Placering af 40 km/t skilte
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Krydset ved Doktorparken
Nystedvej, Jernbanegade, Søndergade, Saxes Alle

Fra trafiksikkerhedsundersøgelsen, 2002

Ved at spørge borgerne om hvor der er utrygt at 
færdes, kom der bla. flg. svar. (Der kom svar fra 
511 skoleelever, 4. til 10. klassetrin, og 168 
borgere over skolealderen)

68 elever utrygge i krydset Nystedvej, 
Jernbanegade, Søndergade, Saxes Alle

28 borgere er utrygge i krydset Nystedvej, 
Jernbanegade, Søndergade, Saxes Alle
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Krydset ved Doktorparken
Nystedvej, Jernbanegade, Søndergade, Saxes Alle

Problem

• Der køres for hurtigt 

• Der er ingen fodgænger-overgange

• Det er svært at gennemskue vigepligts reglerne

• For få opdager de små blå skilte

Allerede i 2002 blev der i den kommunale 
trafiksikkerhedsundersøgelse peget på 
forbedringsforslag 
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Krydset ved Doktorparken
Ønsker
Færdselstavler
Ubetinget vigepligt, 2 stk: 

Jernbanegade & 
Søndergade nord.

Farligt vejkryds, med den 
rigtige tegning på, 

4 stk: Søndergade syd & 
Saxes Alle.
Hastighedsbegrænsning,

4 stk: 30 km/t
Skilte med ældre fodgæn-
gere, 4 stk

Fodgængerovergange
4 stk Markeret med gule 
bjælker9/8-2016 20



2016 eller 2002
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Krydsene ved Brogade
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Krydsene ved Brogade

Fra trafiksikkerhedsundersøgelsen, 2002

Ved at spørge borgerne om hvor der er utrygt 
at færdes kom der bla. flg. svar. (Der kom svar 
fra 511 skoleelever, 4. til 10. klassetrin, og 168 
borgere over skolealderen)

19 elever er utrygge i krydset. Det kryds der er 
næst flest der peger på er Nykøbingvej, Brogade, 
Orebyvej

12 borgere er utrygge ved krydset Nykøbingvej, 
Brogade, Orebyvej
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Krydsene ved Brogade

Problem

• Der køres for hurtigt

• Der er ingen fodgængerovergange

• Mange kører uden for vognbanen

• Mange kører på midten af vejen

• Cyklister der skal til venstre fra Brogade ud af 
Orebyvej kører på forskellige måder
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Krydsene ved Brogade

Bilen kører ikke i den 
markerede vejbane

Bilen kører ikke i højre 
side af vejen
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Krydsene ved Brogade

Bilen kører på midten af vejen, en modkørende hurtig knallerter fra Brogade, eller en 
uopmærksom trafikant fra Apotekervænget, og så går det galt
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Krydsene ved Brogade

… og den fortsatte lige ud af Brogade
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Krydsene ved Brogade
Bilisterne der skal lige 
ud af Brogade sigter 
mod hvor de skal 
placere sig efter 
Apotekervænget, den 
gule prik

Ønske:
En opstribning der viser hvor midten af vejen er
En markering af cyklistbane, fra Havnegade og 
videre frem af Brogade9/8-2016 28



Krydsene ved Brogade
Fra Nykøbingvej og videre af Brogade
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Krydsene ved Brogade
Fra Nykøbingvej og videre af Brogade

9/8-2016 30



Krydsene ved Brogade
Fra Nykøbingvej og videre af Brogade
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Krydsene ved Brogade
Fra Nykøbingvej og videre af Brogade.
Mon den hvide bil skal til venstre
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Krydsene ved Brogade

Ønske:
En mini rundkørsel 
eller en fysisk 
helle ved den gule 
prik 
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Krydsene ved Brogade
Ønske:
En fodgængerovergang 
ved den gule streg 

Massiv trafik fra Nykøbingvej, 
Vestergade (fra Maribo m.v.), 
Apotekervænget samt havnen 
gør det meget vanskeligt for en 
fodgænger at gå over. 
Vi har et stort boligområde, 
havnen, skoleelever.
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