
Egernsund d. 23.05.2018 
 

BORGERFORENINGEN for EGERNSUND 
2. møde med kommunale repræsentanter vedr. forslag til trafiksikring af 
Egernsundbroen/Brovej i Egernsund. 

 
Referat fra møde d. 23 maj 2018, med repræsentanter fra Sønderborg Kommune. 
Deltagere: 
Fra Sønderborg kommune: afdeligsleder Jens Kristian Mikkelsen og Jørgen Clausen. 
Borgerforeningen: Daniel Staugaard, Gerhard Pawlowski og Niels Mortensen. 
Forslag til trafiksikring af Brovej blev forelagt. Projektforslaget er delt i 2 etaper. 
1. etape: 
Et kørespor i begge retninger med diverse til og frakørselsområder/felter. Cykel og gangstier 
forbedres. I forslaget tages der højde for bedre og mere sikre til- og frakørsels - forhold. 
Første etape gælder området fra Lågmaj til Brillevej/Sundgade. Med kun et kørespor i 
begge retninger forbedres pladsmulighederne for både gående, cyklende og kørende trafik 
til og fra Egernsund. Der regnes med to typer asfalt. Til kørende en lydsvag type og 
almindeligt asfalt til vige og til/frakørselsbaner. Dette er ikke endeligt afgjort, da en speciel 
teknisk afd. skal vurdere sagen. 
Forslaget medtages til afgørelse i udvalget for Trafik og Miljø på møde d. 12. juni. Der er 
afsat 600.000 kr. til formålet. 
 

2. etape: Brillevej/Sundgade til og med broen. Videreførelse af et-spor løsningen med 
diverse bedre og mere sikre til og frakørselsforhold.  Busholdeplads flyttes på nordsiden ( 
bus til Gråsten) til et lille stykke fra Brillevejs udkørsel. 
 Borgerforeningens forslag til en lysregulering bliver ikke medtaget til forslaget, og må 
derfor evt. tages op som et forslag efter indhøstede erfaringer. Problemet med den gående 
passage over Brovej synes borgerforeningens repræsentanter ikke bliver løst 
tilfredsstillende. Et midterstykke ”helle” mellem de to vejbaner blev nævnt som en 
mulighed. Sagen vurderes af teknikerne. 
Problemstillingen omkring den interimistiske cykelsti på Gråstensiden fra bunden af Toftvej 
op til broen der er sløjfet efter trapperenoveringen er foretaget, blev drøftet. Teknikerne 
arbejder videre med et muligt løsningsforslag.   
2.etape medtages til afgørelse på mødet i udvalget Trafik og Miljø d. 12. juni. Der er endnu 
ikke afsat midler i budgettet. 
Efter politisk afgørelse  afholdes evt. et borgerinformationsmøde om hele projektet. 
 
Ref. ved Niels E. Mortensen 
 
Referatet sendes efter deltagernes godkendelse til Borgerforeningens bestyrelse. 
N.E.M.  
 


