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Indstilling om udmøntning til cykelstier langs
statsvejene
Vejdirektoratet har prioriteret de cykelprojekter, der i første omgang er tilsendt forligskredsen og er kommet med en indstilling
med de bedste projekter, som rammen på 200 mio. kr. kan bruges
til.
Vejdirektoratet har udarbejdet en liste med en portefølje af projekter. Projekterne er alle udvalgt på baggrund af Vejdirektoratets prioriteringsmodel for stiprojekter samt supplerende faglige vurderinger vedrørende de lokale forhold på de konkrete lokaliteter og den
givne, økonomiske ramme. Modellen vurderer overordnet en
række parametre, der bl.a. inkluderer trafiksikkerhed og tryghed
(gennem hastighedsgrænser, uheldsdata, vejens bredde mv.), projektets bidrag til sammenhæng i stinettet, vurdering af potentialet
for nye cyklister mv.
Indstillingen inddrager projekter, der tidligere har været nævnt i
forbindelse med aftalen om Grøn omstilling af Vejtransporten af
5. december 2020, men ikke indgik i den endelige udmøntning.
For alle projekter er der udarbejdet et færdigt skitseprojekt og de
er således klar til detailprojektering. Overslagene er angivet i indeks FL 2022 193,26.
Projekterne tager mellem 1 og 3 år at anlægge alt efter deres kompleksitet, hvilke godkendelser der skal indhentes, og om der skal
gennemføres VVM-screening, erhverves areal osv. Hvis projekter
udmøntes som en samlet pulje, laver Vejdirektoratet en samlet afløbsprofil for hele porteføljen. Det vil give en mere retvisende tidsplan end at se på de enkelte projekter hver for sig, inden de er udmøntet.
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Projektnavn

Kommune

Overslag
Bemærkning
/mio.kr.

Cykelsti mellem Tværvej og
Damkærvej sydvest for Gre- Norddjurs
naa (Trustrup – Homå)

22 Stort ønske fra kommunen. Ny skolevej.

Cykelsti mellem Kolstrupvej og Mogenstrupvej øst
for Djurs Sommerland *

Syddjurs og
Norddjurs

20 Forbinder stier i begge ender.

Cykelsti ved Høvejen

Aalborg

8 Kobler eksisterende sti og byzone sammen

Cykelsti mellem Aggersund Jammerog Skerping
bugt

42

Forbinder eksisterende cykelstier og er højt
ønsket af Jammerbugt Kommune.

Cykelsti mellem Egvadvej
og Brosbølvej ved Tarm *

RingkøbingSkjern

24

Giver landområde forbindelse og har rekreativ betydning

Sikring af stikrydsning,
Bjerrumvej

Esbjerg

8

Højest prioritet hos kommunen.
Stort lokalt ønske.

Stærk trafiksikkerhedsmæssig udfordret
strækning med stort potentiale (skole, pend63
ling, rekreativ), men samtidig anlægsteknisk
meget vanskelig.

Cykelsti ved Hvidkilde
Gods - vest for Svendborg

Svendborg

Stikrydsning i Vester Skerninge

Svendborg

2 Forbedring af stikrydsning ved skole.

Cykelsti i Nexø *

Bornholm

11 Cykelsti i Nexø by. Har været ønsket længe.

SUM

200

* projekter, som var nævnt i aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten af 5. december 2020.

