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Formål

I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at muligheden for etablering af en cykelsti
mellem Horsens og Hovedgård skal undersøges. Cykelstien ønskes placeret langs
jernbanen, så den går gennem Hansted og Tvingstrup.
Formålet med cykelstien er at skabe et øget serviceniveau for cyklister og tilbyde
en tryg og attraktiv rute fra Hovedgård ind mod Horsens.
Formålet med dette notat er at undersøge mulighederne for etablering af denne
cykelsti. Dette indebærer undersøgelse af potentiale, mulige linjeføringer, tryghed
og anlægsøkonomi.
Projektområdet fremgår af Figur 1, hvor jernbanens forløb er markeret med sort.

Figur 1 - Projektområde.

I dette notat arbejdes med to delstrækninger.
-

Delstrækning 1: Fra Egebjergvej ved Hansted til Tvingstrup.
Delstrækning 2: Fra Tvingstrup til Hovedgård.

Anlægsoverslagene er en overordnet beregning baseret på enhedspriser fra
lignende projekter. Specifikke forhold som jordbundsforhold, forurening,
grundvand, fremmedledninger mm. er ikke indregnet i overslagene.
Overslagspriserne er fysikestimater og der er tillagt 20 % til diverse omkostninger,
20 % til uforudsete udgifter, samt 5% til administrationsudgifter.
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Potentiale

En cykelsti i eget tracé på strækningen mellem Hovedgård og Horsens ville udgøre
en tryg forbindelse og gøre det attraktivt at benytte cyklen fra Hovedgård og
Tvingstrup og ind til Horsens.
For at skabe en attraktiv forbindelse ind mod Horsens arbejdes der med en ny
cykelsti langs banelegemet fra Hovedgård og ind til Egebjergvej, hvorfra cyklisterne
kan koble sig på de eksisterende cykelstier ind mod Horsens by. Som alternativ er
det også muligt at lave en forbindelse udelukkende mellem Tvingstrup og
Egebjergvej, da der mellem Tvingstrup og Hovedgård er eksisterende cykelstier,
der kan benyttes mellem disse byer. Disse to muligheder undersøges nærmere i
nærværende notat.
Strækningen fra Tvingstrup ind til Egebjergvej langs banelegemet er knap 6
kilometer, og den samlede strækning fra Hovedgård ind til Egebjergvej er knap 10
kilometer lang. Fra tilkoblingen ved Egebjergvej og ind til Horsens midtby er der
cirka 3 kilometer. Alt i alt vil afstanden for en cyklist fra Tvingstrup altså være
omkring 9 kilometer og fra Hovedgård omkring 13 kilometer, hvis den sidste
strækning cykles via Egebjergvej. Da størstedelen af disse strækninger ville være
på en tryg, attraktiv cykelsti, vurderes det at være realistisk, at borgere fra de to
byer ville benytte den nye cykelsti til at cykle ind til Horsens.
Strækningen mellem Tvingstrup og Hovedgård ville komme skolebørn og
børnefamilier til gode, da børnene i Tvingstrup går i skole i Hovedgård.
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Eksisterende forhold

Jernbanen krydser Egebjergvej ved Hansted, løber gennem Hansted og Tvingstrup
og videre forbi Hovedgård.
På strækningen mellem Tvingstrup og Hovedgård er der en eksisterende
cykelstiforbindelse. Denne cykelsti er udformet som en enkeltrettet cykelsti på hver
side af vejen. Den nye cykelsti skal dog have en linjeførings langs jernbanen og
bliver derfor ikke koblet direkte på den eksisterende sti. Den eksisterende sti vil
stadig være en mulighed for cyklister, der ønsker at køre mellem Tvingstrup og
Hovedgård, hvorimod formålet med den nye cykelsti er at skabe mulighed for
borgere fra Hovedgård at køre helt ind til Horsens.
Banens forløb og den eksisterende cykelsti er vist på Figur 2.
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Figur 2 - Eksisterende stier i området, samt jernbanens forløb.

Som det fremgår i nederste venstre hjørne af kortet, er der en cykelsti langs
Egebjergvej ned til Horsens by. Den nyeste del af cykelstien er dog ikke med på
kortet, men på nuværende tidspunkt er der etableret cykelsti på den sidste
strækning mellem jernbanens krydsning af Egebjerg og end til den resterende
cykelsti, der er markeret med grønt på kortet.
3.1

Eksisterende cykelsti på Gl. Århusvej mellem Tvingstrup og
Hovedgård

For at kortlægge, hvor godt serviceniveauet er for cyklister mellem Hovedgård og
Tvingstrup er, undersøges forholde for cyklister på denne delstrækning nærmere. I
tilfældet af, at serviceniveauet findes tilstrækkeligt, er det muligt, at denne
eksisterende sti kan indgå som en del af en fremtidig attraktiv forbindelse fra
Hovedgård ind mod Horsens, uden at det er nødvendigt at etablere en yderligere sti
i eget tracé mellem Tvingstrup og Hovedgård.
3.1.1

Tværprofil

For at danne et indtryk af, hvordan den eksisterende cykelsti på Gl. Århusvej
mellem Tvingstrup og Hovedgård forløber, vises tværprofilet på tre punkter langs
strækningen. På Figur 3 ses et overblik over strækningen med angivelse af de tre
punkter, hvor tværprofilet opmåles. Der er tale om en omtrent opmåling, baseret
på ortofoto.
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Figur 3 - Strækning mellem Tvingstrup og Hovedgård, med markering af eksisterende
cykelsti med grønt. De sorte cirkler markerer tre lokaliteter, hvor tværprofilet tjekkes.

På Figur 4, Figur 5 og Figur 6 ses billeder fra de tre punkter, med angivelse af
estimerede mål. Alle billeder er taget i nordøstlig retning.

Figur 4 - Tværprofil af Gl. Århusvej ca. 85 meter nordøst for Kirkehøjvej. Billedet er taget i
nordøstlig retning, dvs. i højre side af billedet ses vejens sydøstlige side. Kilde: Google
Streetview.
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Figur 5 - Tværprofil af Haldrupvej ca. 220 meter sydvest for Helmesvej. Billedet er taget i
nordøstlig retning, dvs. i højre side af billedet ses vejens sydøstlige side. Kilde: Google
Streetview.

Figur 6 - Tværprofil af Haldrupvej ca. 180 meter sydvest for Horsensvej. Billedet er taget i
nordøstlig retning, dvs. i højre side af billedet ses vejens sydøstlige side. Kilde: Google
Streetview.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at det vil være et muligt alternativ at
lade den nye cykelsti slutte i Tvingstrup, hvorefter cyklister mod Hovedgård kan
benytte cykelstierne langs Gl. Århusvej til resten af ruten mod Hovedgård. Denne
løsning vurderes dog ikke at give cyklisterne et lige så højt serviceniveau som en
ny dobbeltrettet cykelsti i eget tracé langs banen ville kunne give.
3.1.2

Mulig forbindelse til ny sti syd for Tvingstrup

For at kunne vurdere, om de eksisterende cykelstier mellem Tvingstrup kan udgøre
en del af den nye attraktive rute mellem Horsens og Hovedgård, skal det afdækkes,
hvilke muligheder, der er for at koble de eksisterende cykelstier på den nye cykelsti
langs banen.
På Figur 7 er vist infrastrukturen i Tvingstrup og de nuværende cykelstier langs Gl.
Århusvej.
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Figur 7 - Infrastruktur, jernbane og eksisterende cykelstier i og omkring Tvingstrup.

På Figur 8 vises tværprofilet af Serridslevvej, som er den primære vej, der løber
gennem den del af Tvingstrup, der ligger mellem Gl. Århusvej og banelegemet.

Figur 8 - Tværprofil af Serridslevvej, ca. 60 meter syd for Fredensvej. Billedet er taget i
sydvestlig retning. Kilde: Google Streetview.

Baseret på tværprofilet vurderes det, at denne vel godt vil kunne benyttes som en
del af en attraktiv cykelrute fra Hovedgård gennem Tvingstrup og dernæst blive
koblet på en ny cykelsti i eget tracé langs banelegemet. Det er oplagt at cykelruten
går gennem Serridslevvej på strækningen i byen Tvingstrup, hvorefter cyklisterne
kan have adgang til den nye cykelsti ved Tremhøjvej.
Det vurderes, at det er en realistisk mulighed at afslutte den nye cykelsti ved
Tvingstrup – for eksempel ved Tremhøjvej – hvorefter cyklister til Hovedgård kan
cykle via Serridslevvej op til de eksisterende cykelstier langs Gl. Århusvej.
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Vurdering af mulige linjeføringer

4.1

Vurdering af delstrækning mellem Horsens Station og Egebjergvej

En mulighed for at skabe en cykelstiforbindelse fra Tvingstrup/Hovedgård til
Horsens ville være at føre cykelstien videre fra Egebjergvej til Horsens Station via
banelegemet. Trafikalt ville der være en række fordele forbundet med denne
linjeføring, da der ville kunne skabes en forbindelse helt ind til Horsens Station.
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Dette kunne være fordelagtigt, da det ville skabe flere mulige ruter for cyklister,
der skal til eller fra stationsområdet, det nye campus, osv.
I forbindelse med en indledende screening af de naturmæssige forhold, heriblandt
fredede områder, blev det dog klart, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt
at føre en cykelsti videre til Horsens Station via banelegemet. Dette skyldes en
række naturmæssige konflikter, fredninger og ejerforhold i forhold til matriklerne i
dette område.
Derfor arbejdes der i dette projekt ikke videre med denne løsning, og der arbejdes i
stedet med linjeføringer, der forbinder Tvingstrup/Hovedgård med Horsens via en
tilkobling ved Egebjergvej ved Hansted. Fra denne tilkobling er der adgang til
Horsens midtby via Egebjergvej, som anses som værende en cykelstiforbindelse
med højt serviceniveau.
4.2

To delstrækninger

Da en linjeføring helt til Horsens Station på baggrund af ovenstående er udelukket,
arbejdes der videre med linjeføringer, der starter fra Egebjergvej ved Hansted. I
forbindelse med kortlægningen af de eksisterende forhold, blev de eksisterende
forhold for cyklister i Tvingstrup og mellem Tvingstrup og Hovedgård beskrevet, og
det blev konkluderet, at en linjeføring mellem Egebjergvej og Tvingstrup kan være
et muligt alternativ, hvormed cyklister kan få en forbindelse fra Horsens til
Hovedgård, hvor de kan cykle fra Tvingstrup til Hovedgård via de eksisterende stier
langs Gl. Århusvej.
I projektet indgår dermed to alternative linjeføringer:
4.3

Alternativ 1: Fra Egebjergvej ved Hansted til Hovedgård.
Alternativ 2: Fra Egebjergvej ved Hansted til Tvingstrup.
Nord eller syd for jernbanen

Da det er vigtigt for projektet at tilbyde en god service og en attraktiv rute for
cyklister, udvælges udelukkende alternativer, hvor hele linjeføringen ligger på én
side af banen. Det anbefales ikke at lade cyklister krydse under banen, da dette vil
forringe serviceniveauet betydeligt.
Det vurderes, at en linjeføring på den nordlige side af banelegemet er den optimale
løsning, baseret på følgende forhold:
-

4.4

Tilkobling til Hovedgård (i tilfælde af, at en linjeføring helt til Hovedgård
vælges): Siden Hovedgård ligger på den vestlige side af banelegemet, giver
det mest mening af placere den nye cykelsti på denne side af banelegemet.
Tilkobling til eksisterende cykelsti på Gl. Århusvej mellem Tvingstrup og
Hovedgård (i tilfælde af, at der ikke vælges at anlægge en ny cykelsti
mellem Tvingstrup og Hovedgård): Placeringen af den nye cykelsti på den
nordlige side af banelegemet vil være fordelagtigt i forhold til at forbinde
den nye cykelsti til de eksisterende stier langs Gl. Århusvej.
Bebyggelse langs banen

Etablering af en ny cykelsti er ensbetydende med en vis mængde ekspropriering. I
landområder som dette er der dog for det meste tale om marker, hvor der skal
eksproprieres i kanten af marken. Dette vurderes ikke at være en indgriben, der
forudsætter signifikant ændring af forholdene for den enkelte landmand.
Anderledes forholder det sig dog, hvis der ligger bygninger i nærheden. I disse
tilfælde kan det være nødvendigt at eksproprieringen medfører, at bygningen i
Side 9

værste fald skal rives ned. Det skal så vidt muligt undgås at planlægge en cykelsti,
hvor den ligger for tæt på en bygning eller placeret, hvor der er en bygning.
På Figur 9 er for delstrækningen mellem Egebjergvej og Tvingstrup vist med gult
hvilke bygninger, der ligger i området. De områder, hvor der er bygninger, der
ligger tæt på banen, er markeret med blå cirkler.

Figur 9 - Bygninger langs den nordlige side af banelegemet mellem Egebjergvej og
Tvingstrup. Bygninger er markeret med gult, jernbanens tracé med sort, og områder med
bygninger tæt ved banen er markeret med blå cirkler.

På Figur 10 er for delstrækningen mellem Tvingstrup og Hovedgård vist med gult
hvilke bygninger, der ligger i området. De områder, hvor der er bygninger, der
ligger tæt på banen, er markeret med blå cirkler.

Figur 10 - Bygninger langs banelegemet mellem Tvingstrup og Hovedgård. Bygninger er
markeret med gult, jernbanens tracé med sort, og områder med bygninger tæt ved banen er
markeret med blå cirkler.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der er risiko for, at der vil være behov
for nedrivning af bygninger. I forbindelse med skitsering af de foreslåede
linjeføringer, som bliver præsenteret i de følgende afsnit, er der derfor i så høj grad
som muligt taget højde for, at bygningerne langs banen skal bevares. De
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umiddelbare forslag til linjeføringer bliver derfor så vidt muligt først uden om
bygningerne.
Hvorvidt der vil være behov for nedrivning af bygninger vil dog først blive afdækket
i forbindelse med en mere dybdegående undersøgelse af mulige linjeføringer i
forbindelse med en eventuel endelig projektering af cykelstien.
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Skitsering af linjeføring

I dette afsnit vises, hvordan linjeføringerne for de to alternativer foreslås placeret.
Der er tale om grove skitseringer, og en nøjagtig projektering vil først blive udført,
såfremt det besluttes at udføre et af alternativerne. Linjeføringen udgøres af en
2,25 meter bred cykelsti, som ligger inden for et 5 meter bredt udlæg på ydersiden
af matrikelskellet langs banen.
For alternativ 1 vises, hvordan cykelstien foreslås tilkoblet til det eksisterende
vejnet i starten og slutningen af den nye sti, hvordan det foreslås, at stien krydser
de krydsende veje og øvrige detaljer.
For alternativ 2, (som udgøres af en delstrækning af alternativ 1) er de fleste
detaljer de samme som for alternativ 1, så for alternativ 2 tilføjes udelukkende
beskrivelser af detaljer i de tilfælde, hvor alternativ 2 adskiller sig fra alternativ 1.
5.1

Alternativ 1: Fra Egebjergvej til Hovedgård

5.1.1

Linjeføring

Dimensioner:
-

Bredde: 2,25 meter
Længde: 9.750 meter
(heraf 7.880 meter nyanlagt cykelsti i eget tracé og 1.870 meter
strækninger med blandet trafik)

Linjeføringen for alternativ 1 er vist på Figur 11.

Figur 11 - Linjeføring for alternativ 1: Fra Egebjergvej til Hovedgård (Søndervænget).
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5.1.2

Tilkobling til eksisterende vejnet ved cykelstiens afslutning ved
Egebjergvej

På Figur 12 vises, hvor cykelstien kan tilkobles til Egebjergvej. Gennem Hansted
benytter cyklisterne Hanstedvej, hvor de cykler i blandet trafik. De kan cykle mod
Horsens fra krydset Egebjergvej/Hanstedvej. Der bør etableres passende
afmærkning for at guide cyklisterne sikkert til og fra den nye sti. Disse
afmærkninger vil blive planlagt mere præcist i forbindelse med en eventuel endelig
projektering af cykelstien.

Figur 12 - Tilkoblingen af cykelstien til Egebjergvej.
5.1.3

Tilkobling til eksisterende vejnet ved cykelstiens afslutning i Hovedgård

I Hovedgård eksisterer der umiddelbart fire steder, hvor den nye cykelsti kan
kobles på det eksisterende vejnet – se Figur 13.

Figur 13 - Overblik over opbygning af eksisterende vejnet og jernbane i Hovedgård.
Eksisterende cykelstier er markeret med lille, og mulige tilkoblingspunkter er markeret med
blåt.

De fire tilkoblingspunkter er vurderet hver for sig ud fra beliggenhed, fordele og
ulemper. Disse overvejelser er listet op i Tabel 1.
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Tabel 1 - Overvejelser knyttet til mulighederne for tilkobling af den ny cykelsti til det
eksisterende vejnet i Hovedgård.
Løsning Sted
nr.
1
Hovedgårdvej
(Nord for byen)

Fordele

Ulemper





Mulighed for
benyttelse for
beboere øst for
banen.




Længere strækning
(større
anlægsomkostning).
Omvej for borgere fra den
sydlige del af Hovedgård.
Vælges denne tilkobling,
er der ikke mulighed for at
lægge linjeføring på den
nordvestlige side af
jernbanen grundet
Hovedgård Station.

2

Gl. Århusvej
(Syd for byen)



Korteste længde
(laveste
anlægsomkostning –
men ender evt. med
at blive dyrest pga.
cykelsti på Gl.
Århusvej).



Kræver anlæggelse af
cykelsti langs Gl. Århusvej
mellem Horsensvej og
linjeføringen.

3

Tunnel ved Søndervænget
(Syd for byen)




Kort og logisk rute
Sikker, niveaufri
krydsning af Gl.
Århusvej



Kan være problematisk ift.
ekspropriering
I Hovedgård skal
cyklisterne gennem
boligvej




Korteste længde.
Direkte linjeføring =
simpelt, logisk og
uden omveje.
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Horsensvej v. Gl. Århusvej
(Syd for byen)






Kræver ekspropriation
(Matrikel 10m)
Krydsning af Gl. Århusvej
er ikke fordelagtig
Vil på sigt kræve
anlæggelse af tunnel ved
krydsningen

En tilkobling i den sydlige del af Hovedgård (løsning 3 og 4) er at foretrække over
løsning 1 og 2, som ville skabe omveje og dermed gøre cykelstien besværlig og
mindre attraktiv at benytte. Set ud fra et trafikalt synspunkt ville løsning nr. 4
umiddelbart give en kort og logisk rute, da cyklisterne vil få en direkte rute ad
hovedvejen i Hovedgård og ned mod Horsens. Dog vil det være en betydende
trafiksikkerhedsmæssig ulempe at lade cyklisterne krydse Gl. Århusvej, og hvis
denne løsning vælges, ville det være nødvendigt at etablere en tunnel under Gl.
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Århusvej. På trods af, at den mest logiske rute i Hovedgård ville være via
Horsensvej, da det er den primære vej gennem Hovedgård, vurderes, at en
tilkobling til Søndervænget via tunnellen er den optimale løsning. Dette fordi det
trafiksikkerhedsmæssige aspekt vægtes højt, og det prioriteres, at cyklisterne kan
krydse Gl. Århusvej sikkert.
Tilkoblingen til Hovedgård indebærer ekspropriering af en landbrugsmatrikel syd for
Gl. Århusvej. På Figur 14 skitseres, hvordan linjeføringen gennem matriklen kunne
være. De tre matrikler, der kan ses på billedet, som ligger mellem Gl. Århusvej og
banen ejes af samme person. Det vurderes, at arealet nord for linjeføringen stadig
ville være stort nok til, at ejeren af matriklerne ville kunne benytte arealet til
landbrug. For at minimere generne for ejeren af matriklen, føres cykelstien gennem
på tværs. Cykelstien kobles på den eksisterende enkeltrettede sti mod tunnelen.
Denne sti opgraderes på det sidste stykke op til tunnelen.

Figur 14 - Linjeføring ved sydlig del af Hovedgård med tilkobling til eksisterende stitunnel
(løsning 3). På figuren er markeret de berørte matrikler.

Ud fra en overordnet vurdering af de mulige gener ved ekspropriering af matriklen
som vist på Figur 14, fordelene for cyklisterne ved denne linjeføring, samt
omvejskørslen ved de alternative tilkoblingspunkter (løsning 1 og 2 jf. Tabel 1),
konkluderes det, at den bedste løsning vil være den skitserede med ekspropriering.
Tunnelen under Gl. Århusvej kan med fordel opgraderes med belysning for at sikre
tryghed for cyklisterne.
5.1.4

Øvrige krydsninger langs strækningen

Ud over tilkoblingerne til det eksisterende vejnet ved de veje, hvor cykelstien skal
starte og slutte, som beskrevet herover skal cykelstien krydse en mængde veje
undervejs, hvor der er taget stilling til, om det anbefalet, at cykelstien føres over
eller under den pågældende vej, og hvorvidt der skal etableres ramper for at give
let adgang til cykelstien for cyklister fra disse områder.
Herunder er samtlige krydsninger illustreret i rækkefølge fra Horsens til Hovedgård
med beskrivelse af, hvordan krydsningen håndteres.
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På Figur 15 vises, hvordan cykelstien krydser Stængervej i Hansted. På denne
delstrækningen er der et overlap mellem den nye cykelstistrækning og den
eksisterende vej (Hanstedvej-Højballevej). Der skal derfor ikke anlægges en
egentlig ny cykelsti her, men i stedet cyklister cyklisterne på den eksisterende vej.
Dette beskrives nærmere senere i dette notat i afsnittet Parallelveje med overlap til
tracéet.

Figur 15 – Krydsning af Stængervej i Hansted og den nye cykelsti. Den blå linje markerer
cykelstiens tracé, hvor der på dette sted ikke anlægges ny cykelsti.

På Figur 16 vises, hvordan cykelstien krydser Kannerupvej mellem Hansted og
Tvingstrup. Kannerupvej er ført over jernbanen som en vejbro. Cyklisterne kører en
omvej, så broen ikke skal ombygges. Det vurderes, at trafikmængden på
Kannerupvej er lav nok til, at det ikke føles utrygt at krydse den.

Figur 16 – Krydsning af Kannerupvej mellem Hansted og Tvingstrup og den nye cykelsti. Den
blå linje markerer placeringen af den nye cykelsti.

På Figur 17 vises, hvordan cykelstien krydser Gl. Århusvej mellem Hansted og
Tvingstrup. Gl. Århus krydser her banelegemet som en vejbro. Cykelstien skal føres
under broen langs med banelegemet, og der skal ikke etableres nogen ramper. Det
er nødvendigt, at broen ombygges for at gøre plads til cykelstien.

Figur 17 – Krydsning af Gl. Århusvej mellem Hansted og Tvingstrup og den nye cykelsti. Den
blå linje markerer placeringen af den nye cykelsti. Det stiplede stykke indikerer, at cykelstien
her skal føres under vejen.
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På Figur 18 vises, hvordan cykelstien krydser Bleldvej mellem Hansted og
Tvingstrup. Bleldvej er ført over jernbanen som en vejbro. Det vurderes, at
trafikmængden på Bleldvej er lav nok til, at det ikke føles utrygt at krydse den.
Cykelstien kommer til at ligge i det tracé, som på nuværende tidspunkt benyttes
som indkørsel til landbrugsarealet. Dette vil altså medføre, at indkørslen skal flyttes
nogle meter mod nord.

Figur 18 – Krydsning af Bleldvej mellem Hansted og Tvingstrup og den nye cykelsti. Den blå
linje markerer placeringen af den nye cykelsti.

På Figur 19 vises, hvordan cykelstien krydser Serridslevvej i Tvingstrup.
Serridslevvej krydser her banelegemet som en vejbro. Cykelstien skal føres under
broen langs med banelegemet, og der skal ikke etableres nogen ramper. Det er
nødvendigt, at broen ombygges for at gøre plads til cykelstien.

Figur 19 – Krydsning af Serridslevvej i Tvingstrup og den nye cykelsti. Den blå linje markerer
placeringen af den nye cykelsti. Det stiplede stykke indikerer, at cykelstien her skal føres
under vejen.

På Figur 20 vises, hvordan cykelstien krydser Markvangen i Tvingstrup.
Markvangen krydser banelegemet som en vejbro henover banen. Cykelstien føres
væk fra broen, således at cyklisterne kører en omvej, og en omkostningstung
broombygning undgås. Det vurderes, at trafikmængden på Markvangen er lav nok
til, at det ikke føles utrygt at krydse den. Samtidig vil der ikke være niveauforskelle
forbundet med denne omkørsel, så det vurderes ikke at være generende for
cyklisterne.
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Figur 20 – Krydsning af Markvangen i Tvingstrup og den nye cykelsti. Den blå linje markerer
placeringen af den nye cykelsti.

På Figur 21 vises, hvordan cykelstien krydser Tremhøjvej i Tvingstrup. Tremhøjvej
bliver den primære adgangsvej for beboere fra Tvingstrup, der vil benytte den nye
sti. I alternativ 1 skal cykelstien føres helt til Hovedgård, hvor det foreslås, at der i
den østlige del af Tvingstrup (langs Kirkehøjvej som ses i højre side af billedet)
cykles i blandet trafik på den eksisterende vej. Denne løsning beskrives i afsnit
5.1.6). Da cykelstien vest for Tremhøjvej kommer til at ligge i niveau med banen,
foreslås at videreføre stien over Tremhøjvej som en cykelstibro og dernæst føres
ned i niveau med Kirkehøjvej, hvor cyklisterne kan forsætte ad Kirkehøjvej mod
Hovedgård eller cykle tilbage til Tremhøjvej, hvis deres destination er i Tvingstrup.

Figur 21 - Krydsning af Tremhøjvej i Tvingstrup og den nye cykelsti. Den blå linje markerer
placeringen af den nye cykelsti – langs Kirkehøjvej anlægges der dog ikke ny cykelsti.

På Figur 22 vises, hvordan cykelstien krydser Helmesvej mellem Tvingstrup og
Hovedgård. For at undgå at etablere en omkostningstung bro henover Helmesvej,
og for at undgå at skulle ekspropriere arealet, hvor der ligger bebyggelse, føres
cykelstien uden om grunden og krydser Helmesvej i niveau. Det vurderes, at
trafikmængden på Helmesvej er lav nok til, at det ikke føles utrygt at krydse den.

Figur 22 - Krydsning af Helmesvej mellem Tvingstrup og Hovedgård og den nye cykelsti. Den
blå linje markerer placeringen af den nye cykelsti.
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5.1.5

Krydsninger: Opsamling

På Tabel 2 vises et overblik over samtlige krydsningspunkter for alternativ 1,
inklusiv ved starten og slutningen af cykelstien, og hvordan krydsningen med den
pågældende sidevej skal håndteres. Rækkefølgen er fra Egebjergvej mod
Hovedgård.
Tabel 2 - Overblik over krydsningspunkter for Alternativ 1. Sideveje er de veje, der krydser
jernbanen. Rækkefølgen er fra Egebjergvej til Hovedgård.
Sidevej

Beliggenhed

Egebjergvej
Stængervej

Horsens
Hansted

Kannerupvej

Vejbro

Bleldvej

Mellem Hansted og
Tvingstrup
Mellem Hansted og
Tvingstrup
Vest for Tvingstrup

Serridslevvej
Markvangen

Tvingstrup
Tvingstrup

Vejbro
Vejbro

Tremhøjvej
Helmesvej

Tvingstrup
Mellem Tvingstrup og
Hovedgård
Hovedgård

Jernbanebro
Jernbanebro

Gl. Århusvej

Gl. Århusvej/
Søndervænget

Krydsningstype
Vejkryds i niveau
Vejbro

Vejbro
Vejbro

Vejkryds i niveau

Placering af cykelsti
Der cykles i blandet trafik
Cyklister kører på
eksisterende vej
Krydsning i niveau med
Kannerupvej
Langs banen under broen
Krydsning i niveau med
Bleldvej
Langs banen under broen
Krydsning i niveau med
Markvangen
Føres over vejen som bro
Krydsning i niveau med
Helmesvej
Sti kobles på tunnel.

Ved Gl. Århusvej mellem Hansted og Tvingstrup samt ved Serridslevvej i Tvingstrup
skal der foretages en ombygning af vejbroen over jernbanen for at gøre plads til, at
cykelstien kan anlægges langs banen under vejbroen.
5.1.6

Parallelveje med overlap til tracéet

På Figur 23 vises de steder på strækningen, hvor der på nuværende tidspunkt
ligger en vej i det tracé, hvor den nye cykelsti planlægges anlagt. Der er tale om
Hanstedvej-Højballevej ved Stængervej i Hansted og Kirkehøjvej i Tvingstrup.

Figur 23 - Strækninger med veje, der overlapper med tracéet, for alternativ 1.
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På Figur 24 herunder er vist strækningen i Hansted, hvor cykelstitracéet er
overlappende med den eksisterende vej Hanstedvej-Højballevej. Strækningen er
940 meter lang.

Figur 24 - Overlap mellem Hanstedvej-Højballevej i Hansted og cykelstitracéet. Den gule
stiplede linje markerer strækningen med overlap.

Der er flere måder, denne konflikt kan håndteres på. En egentlig omlægning af
vejen ville være forbundet med meget høje omkostninger. Den optimale løsning i
forhold til anlægsomkostninger ville dermed være at lade cyklisterne køre på vejen
i blandet trafik på denne delstrækning. På nuværende tidspunkt foreligger ingen
trafiktælling for denne strækning, men på baggrund af trafiktællinger for
omkringliggende veje vurderes trafikmængden til at være relativt lav, hvorfor det
vurderes, at en løsning med blandet trafik kan give cyklisterne en tryg strækning.
Dette kræver dog en trafiksanering af strækningen. Der etableres cirkelbump med
en indbyrdes afstand på 75 m og supplerende skiltning, der anviser en hastighed på
30 km/t (E53-tavler).
På Figur 25 er angivet de bump, der skal implementeres. Der er tale om 11
cirkelbump med en længde på fire meter og en bredde svarende til vejens bredde
(ca. 4,6 meter). Der er desuden angivet omtrent placering af hastighedsskilte

Figur 25 - Trafiksanering på strækningen Hanstedvej-Højballevej i Hansted.

På længere sigt kan det overvejes, om der kan gøres yderligere for at forbedre de
trafikale forhold i dette område og dermed skabe en endnu bedre oplevelse for
cyklister. Men i forbindelse med dette projekt vurderes det, at det er tilstrækkeligt
at trafiksanere strækningen og lade cyklister køre på vejen.
På Figur 26 herunder er vist strækningen i Tvingstrup, hvor cykelstitracéet er
overlappende med den eksisterende vej Kirkehøjvej. Strækningen er 870 meter
lang.
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Figur 26 - Overlap mellem Kirkehøjvej i Tvingstrup og cykelstitracéet. Den sorte cirkel
markerer strækningen med overlap.

Som det var tilfældet for strækningen i Hansted, benyttes trafiktællinger fra
omkringliggende veje af samme størrelse til at estimere, hvor stor trafikmængden
er på denne strækning. Det vurderes derfor ligeledes for denne strækning, at kørsel
i blandet trafik vil være en løsning, der kan skabe et tilfredsstillende serviceniveau
for cyklister og samtidig holde anlægsomkostningerne nede på et realistisk niveau.
Af strækningens længde på 870 meter er der en asfalteret strækning på 550 meter
og en grusvej på 320 meter. Grusvejen ligger på den nordøstlige del af
strækningen og er en privatvej, der udelukkende fungerer som adgangsvej til en
enkelt ejendom. Den strækning, der i dag er grusvej, skal asfalteres for at forbedre
oplevelsen for cyklisterne.
På den asfalterede del af strækningen anvendes trafiksanering med samme
begrundelse som for strækningen i Hansted, som beskrevet ovenfor. Der benyttes
ligeledes cirkelbump dimensioneret efter en hastighed på 30 km/t, samt skiltning af
nedsat hastighed (E53-tavler).
På Figur 27 er angivet de bump, der skal implementeres. Der er tale om syv
cirkelbump med en længde på fire meter og en bredde svarende til vejens bredde
(ca. 4,2-4,8 meter).

Figur 27 - Trafiksanering på strækningen Kirkehøjvej i Tvingstrup.
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5.1.7

Højdeforskelle langs strækning

Vejreglerne for planlægning af cykelstier i eget tracé angiver, at stigninger og
længder skal afpasses efter hinanden for at sikre, at hældningen på stien beholdes i
et acceptabelt niveau. Dermed bevares en behagelig oplevelse for cyklisterne.
Tracéets placering er som udgangspunkt udpeget ud fra matrikelskellet for at
foretage så lidt ekspropriation af matriklerne langs banens som muligt. I forhold til
højdeforskelle i forbindelse med krydsene veje, er der – som beskrevet tidligere i
notatet – taget stilling til, hvorvidt cykelstien skal føres over den krydsene vej som
en bro, under vejen, eller føres væk fra jernbanen for at krydse vejen i niveau.
Der er dog nogle yderligere steder på strækningen, hvor der forekommer
højdeforskelle langs tracéet, og disse punkter er vist i det nedenstående.
På Figur 28 herunder er punkter med høj hældning markeret for delstrækningen
mellem Hansted og Tvingstrup.

Figur 28 – Delstrækning mellem Hansted og Tvingstrup. Med rødt er markeret de steder,
hvor der er en høj hældning.

På Figur 29, Figur 30, Figur 31 og Figur 32 er de fire punkter fra Figur 28 vist tæt
på med højdekurver.

Figur 29 - Linjeføring for alternativ 1 og højdekurver ved Kannerupvej mellem Hansted og
Tvingstrup.
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Figur 30 - Linjeføring for alternativ 1 og højdekurver ved Gl. Århusvej mellem Hansted og
Tvingstrup.

Figur 31 - Linjeføring for alternativ 1 og højdekurver ved Markvangen vest for Tvingstrup.

Figur 32 - Linjeføring for alternativ 1 og højdekurver i det vestlige Tvingstrup.

På Figur 33 herunder er punkter med høj hældning markeret for delstrækning 3.
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Figur 33 - Delstrækning mellem Tvingstrup og Hovedgård. Med rødt er markeret de steder,
hvor der er en høj hældning.

På Figur 34 er det enkelte punkt med høj hældning mellem Tvingstrup og
Hovedgård vist tæt på med højdekurver.

Figur 34 - Linjeføring for alternativ 1 og højdekurver ved underføring mellem Tvingstrup og
Hovedgård.

Det foreslås umiddelbart, at der foretages jordarbejde for at tilpasse terrænet ved
ovenstående terrænstigninger, så cykelstien kan bevares med en komfortabel
stigning. I forbindelse med en eventuel endelig projektering af stien bør de
nøjagtige lokale forhold dog vurderes mere i dybden, så det kan besluttes, om det
eventuelt er mere fordelagtigt at føre cykelstien udenom disse stigninger. Disse
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vurderinger vil dog blive en afvejning, hvor arealet af stigningen indgår, samt
konsekvenserne i forbindelse med ekspropriering.
5.1.8

Natur

I forbindelse med undersøgelsen af cykelstitracéet blev der foretaget en høring af
administrationens Natur-afdeling.
I forhold til beskyttede naturområder, grundvandsinteresser og indvindingsboringer
vurderes der ikke at være nogen konflikter forbundet med anlæggelse af cykelstien.
Ved andre fagområder er der dog nogle problematikker, der skal tages højde for i
forhold i projektet. Disse er beskrevet kort nedenfor.
Beskyttede vandløb
Vandløbsloven anviser, at hver gang cykelstien krydser et vandløb, inkl. Dræn, skal
der tages højde for, at vandets frie passage ikke må hindres. Ved større vandløb vil
der skulle meddeles tilladelse til etablering af en bro over vandløbet.
Det område, hvor cykelstien berører et beskyttet vandløb er vist på kortudsnittet på
Figur 35. Her er der tale om Haldrup Bæk, der krydser banetracéet og dermed
tracéet for den nye cykelsti.

Figur 35 - Område i den sydlige den af Tvingstrup, hvor cykelstien berører et beskyttet
vandløb.

Beskyttede sten- og jorddiger
En cykelsti langs den nordlige side af banen fra Egebjergvej til Hovedgård, vil
krydse tre kulturhistoriske, beskyttede diger – alle beliggende nord for Serridslev.
På Figur 36 er digerne og krydsningerne med den nye cykelsti markeret.

Figur 36 - Beskyttede diger langs tracéet. De røde cirkler markerer de punkter, hvor den nye
cykelsti vil skulle krydse digerne.

Det vestligste af de tre diger (i skel mellem 15n og 14n Serridslev By, Nebel), er
gennembrudt før digebeskyttelsen trådte i kraft. Gennembruddet er derfor lovligt
og kan anvendes til sti. Det bemærkes dog at fortsat dyrkning af matr. 15n
sandsynligvis forudsætter, at der fjernes mere af diget, så der er muligt for
landbrugsmaskiner at passere. Hvis der skal fjernes noget af diget, kræver det
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forudgående dispensation efter museumsloven. Gennembrydning af de to andre
diger kræver også forudgående dispensation.
Fredskov
Figur 37 er markeret de to steder på strækningen, hvor cykelstien planlægges at
blive placeret på arealer, hvor der på nuværende tidspunkt er fredskov.

Figur 37 - Fredskov langs tracéet.

For at ophæve fredskoven på strækningerne skal der dels beregnes, hvor stort et
areal i fredskoven cykelstien inkl. grøfter og rabatter vil beslaglægge efter anlæg,
og dels beregnes, hvor stort et areal i fredskoven, der i forbindelse med projektet
vil medgå som arbejdsareal.
Efter praksis, vil Miljøstyrelsen kræve at det bliver plantet ny skov
(erstatningsskov) på et andet areal, der er dobbelt så stort som det, der
beslaglægges af cykelstien med anlæg, samt plantet erstatningsskov på et areal,
der er lige så stort som arbejdsarealet, der også skal plantes til. Det vil sige, at
netto skal der plantes skov på et areal der er dobbelt så stort som hele det areal,
der permanent eller midlertidigt skal ryddes for anlæg af cykelstien. I runde tal
koster det 5kr pr kvadratmeter at foretage sådan en tilplantning.
Dertil kommer udfordringen med at finde arealet til rejsningen af
erstatningsskoven. På nuværende tidspunkt råder Horsens Kommune ikke over
ledige arealer, der er udpeget til skovrejsning. Dette betyder, at for at kunne plante
erstatningsskov skal kommunen ud og erhverve nye arealer til rejsning af
ovennævnte erstatningsskove.
Fredskov ved Kannerup: På Figur 38 herunder er arealet ved Kannerup, hvor den
nye cykelsti ønskes anlagt i et areal, hvor der på nuværende tidspunkt er fredskov.
Der skal ophæves minimum 2.156 kvm af fredskoven. Dertil kommer eventuelt
yderligere arbejdsareal til benyttelse under anlægsarbejdet. Da mængden af
erstatningsskov, der skal plantes, skal svare til det dobbelte areal af det fredskov,
der bliver fjernt, skal der dermed minimum plantes 4.312 kvm erstatningsskov.
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Figur 38 - Fredskov ved Kannerup. Det røde areal markerer det samlede vejudlæg (bredde:
5 meter).

Fredskov i Tvingstrup: På Figur 39 herunder er arealet i Tvingstrup, hvor den nye
cykelsti ønskes anlagt i et areal, hvor der på nuværende tidspunkt er fredskov. Der
skal ophæves minimum 303 kvm af fredskoven. Dertil kommer eventuelt yderligere
arbejdsareal til benyttelse under anlægsarbejdet. Da mængden af erstatningsskov,
der skal plantes, skal svare til det dobbelte areal af det fredskov, der bliver fjernt,
skal der dermed minimum plantes 606 kvm erstatningsskov.

Figur 39 - Fredskov i Tvingstrup. Det røde areal markerer det samlede vejudlæg (bredde: 5
meter).

Åbeskyttelseslinjer
Syd for Egebjerg er der overlap mellem cykelstiens terræn og en åbeskyttelseslinje
langs Lille Hansted Å – Figur 40. Afhængig af en præcise placering af cykelstien, vil
der skulle søges dispensation. Dette gælder, hvis anlæggelsen af cykelstien kræver
terrænregulering. Idet at cykelstien anlægges langs eksisterende banetrace
forventes det, at der vil kunne meddeles dispensation til det planlagte projekt.
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Figur 40 - Overlap mellem cykelstien og åbeskyttelseslinjen nær Hansted.

Jordhåndtering
I forbindelse med områdeklassificering, lettere forurenet jord og vejarealer skal der
tages højde for følgende aspekter:
-

Dele af strækningen ligger inden for områdeklassificering. Dette drejer som
om byzonen i Hansted samt dele af Hovedgård.
Matrikel 18n, Tvingstrup By, Ørridslev er lettere forurenet.
Vejmatrikler reguleres på linje med forurenet jord.

I forbindelse med jordflytning fra ovennævnte arealer gælder
jordflytningsbekendtgørelsens regler om analyse og jordanmeldelse.
I forbindelse med overskudsjord fra projektet henledes opmærksomheden på, at
overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter som udgangspunkt er affald. Ønskes
overskudsjorden nyttiggjort i projektet, kan der være krav om tilladelse efter
miljøbeskyttelseslovens §33. Dette krav kan dog bortfalde, hvis overskudsjorden
nyttiggøres i projektet, og hvis nyttiggørelsen indgår i den samlede
projektbeskrivelse fra starten.
Håndtering af spildevand
Hvis regnvand fra cykelstien samles i punkter enten via grøfter eller rørlægninger,
hvorfra det skal håndteres f.eks. ved udledning til recipient eller ved nedsivning
skal det undersøges nærmere i samarbejde med administrationens Natur-afdeling i
forhold til tilladelse til udledning eller nedsivning.
Klimatilpasning
Ofte ligger banelegemet enten højt eller nedskåret i terrænet – det medføre at der
vil opstå lavninger hvor der ved kraftige regn hændelser kan samle sig vand. Dette
bør selvfølgelig generelt haves for øje ved planlægningen af cykelstien.
I en screening foretaget af administrationens Natur-afdeling blev der udpeget fem
områder, der bør vurderes nærmere i forbindelse med detailprojektering med
henblik på afklaring af behov for håndtering af skybrudsvand/oversvømmelse:





Ved Kannerup
Ved Gammel Århusvej 20
Vest for Engmarksvej 33
Ved Gl. Århusvej ind i Hovedgård

Områderne er markeret i Figur 41.
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Figur 41 - Områder med eventuelt behov for håndtering af skybrudsvand/oversvømmelse.

5.2

Alternativ 2: Fra Egebjergvej til Tvingstrup

5.2.1

Linjeføring

Dimensioner:
-

Bredde: 2,25 meter
Længde: 5.870 meter
(heraf 4.930 meter nyanlagt cykelsti i eget tracé og 940 meter strækning
med blandet trafik)

Linjeføringen for alternativ 2 er vist på Figur 42.

Figur 42 - Linjeføring for alternativ 2: Fra Egebjergvej til Tvingstrup (Tremhøjvej).
5.2.2

Tilkobling til eksisterende vejnet ved cykelstiens afslutning ved
Egebjergvej

Tilkoblingen til Egebjergvej er den samme som vist for alternativ 1.
5.2.3

Tilkobling til eksisterende vejnet ved cykelstiens afslutning i Tvingstrup

På Figur 43 vises, hvor cykelstien kan tilkobles til det eksisterende vejnet i
Tvingstrup.
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Figur 43 - Cykelstiens afslutning ved Tremhøjvej i Tvingstrup.
5.2.4

Øvrige krydsninger langs strækningen

Cykelstiens krydsninger med sideveje langs delstrækningen mellem Egebjergvej og
Tvingstrup er de samme som for alternativ 1.
5.2.5

Krydsninger: Opsamling

Krydsningerne for alternativ 2 er identiske med dem for alternativ 1, med
undtagelse af Tremhøjvej i Tvingstrup, hvor cykelstien i alternativ 2 føres ned til
Tremhøjvej vest for Tremhøjvej, da stien afsluttes her.
For alternativ 2 vil der ved følgende krydsende veje skulle foretages en ombygning
af vejbroen over jernbanen for at gøre plads til, at cykelstien kan anlægges langs
banen under vejbroen:
5.2.6

Gl. Århusvej mellem Hansted og Tvingstrup
Serridslevvej i Tvingstrup
Parallelveje med overlap til tracéet

På Figur 44 vises det sted på strækningen, hvor der på nuværende tidspunkt ligger
en vej i det tracé, hvor den nye cykelsti planlægges anlagt.

Figur 44 - Strækninger med veje, der overlapper med cykelstiforbindelsen, for alternativ 2.

For alternativ 2 er der således kun én af disse strækninger – hvor der for alternativ
1 ville være endnu en i den østlige del af Tvingstrup. Hvordan strækningen med
overlap i Hansted håndteres, fremgår af beskrivelsen for alternativ 1.
5.2.7

Højdeforskelle og natur

Informationer om højdeforskelle og naturmæssige forhold for alternativ 2 kan ses i
beskrivelsen af højdeforskelle for alternativ 1, hvoraf alternativ 2 er en
delstrækning af alternativ 1.
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Alternativ linjeføring ved Hansted

Som udgangspunkt ønskes mulighederne for en cykelsti i eget tracé langs banen
undersøgt. Ved Hansted vurderes det dog at være problematisk at anlægge
cykelstien på denne måde, hvorfor der i stedet foreslås at lade cyklisterne benytte
det eksisterende vejnet i Hansted til at cykle den sidste del af strækningen. I
Hansted vil cyklisterne dermed skulle cykle ca. 940 meter i blandet trafik.
Løsningen med blandet trafik er beskrevet nærmere i afsnit 5.1.6.
Den foreslåede rute for cyklister gennem Hansted er vist på Figur 45 herunder.

Figur 45 - Foreslået linjeføring i Hansted: Blandet trafik på Hanstedvej.

En alternativ linjeføring ville gå langs banen hele vejen til Egebjergvej – se Figur 46
herunder.

Figur 46 - Alternativ linjeføring i Hansted: Eget tracé langs banen.

De vigtigste fordele og ulemper ved de to linjeføringer er opstillet i Tabel 3.
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Tabel 3 - Linjeføringer i Hansted.

Fordele

-

Ulemper

-

-
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Foreslået linjeføring
(Blandet trafik)
Nem tilkobling til
Egebjergvej
Erhvervelse af
ejendomme i det vestlige
Hansted undgås
Ombygning af gangbro
ved Banevej undgås
Længere rute mod
Horsens
Kørsel i blandet trafik
Kræver eventuel
trafiksanering på
Hanstedvej
Føles som en omvej

-

-

Alternativ linjeføring
(Eget tracé)
Mere direkte rute til Horsens
Stor del af ruten i eget tracé
Følelse af tryghed og
prioritet ved kørsel i eget
tracé
Ombygning af gangbro ved
Banevej
Erhvervelse af ejendomme
langs banen
Kompliceret tilkobling til
Egebjergvej pga. dårlig
oversigt og pladsmangel

Belysning

På grund af cykelstiens lange forløb i eget tracé i åbent land, vurderes, at det vil
være fordelagtigt at etablere belysning langs cykelstien. Dette vil bidrage til at øge
cyklisternes tryghed og dermed gøres ruten mere attraktiv.
For dette projekt vurderes det, at den bedste løsning vil være at benytte punktvis
pullertbelysning langs hele strækningen.
For alternativ 1 ville der desuden skulle etableres belysning i tunnelen under Gl.
Århusvej ved Hovedgård.
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Ekspropriering

En dobbeltrettet cykelsti nord for banelegemet ville påvirke samtlige matrikler langs
den nordlige side af jernbanen. Det er dog vigtigt at kortlægge, hvilke typer
matrikler, der er tale om, samt i hvor høj en grad der skal eksproprieres. Langs
strækningerne uden for byerne er der ofte tale om landbrugsarealer, hvor der skal
eksproprieres fem meter i kanten af matriklen. Dette anses normalt ikke som
værende problematisk. I matrikler, hvor der ligger bebyggelse tæt ved det
eksproprierede areal, kan det dog have en stor betydning for matriklens ejer, og
der er muligt, at bygninger skal nedrives.
I et enkelt tilfælde skal der eksproprieres et areal, der ikke er langs kanten af
matrikler. Dette drejer sig om et landbrugsareal ved Hovedgård (gældende for
alternativ 1), hvor der skal eksproprieres et areal i midten af matriklen – se evt.
nærmere beskrivelse i afsnit 5.1.3.
Derudover skal der eksproprieres på en række matrikler, hvor der ligger
bebyggelse de den placering, hvor den nye cykelsti ønskes anlagt. Det vurderes, at
der vil være behov for nedrivning af 15 bygninger, hvis alternativ 1 vælges og 13
bygninger hvis alternativ 2 vælges – se evt. beskrivelser i kapitlerne tidligere i
notatet, hvor forholdene for de to alternativer beskrives i dybden.
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Anlægsøkonomi

I det nedenstående er der for hvert alternativ givet et groft overslag over
anlægssummen. Ud over selve anlæggelse af cykelstien er følgende arbejder
inkluderet i beregningerne af anlægsomkostningerne:
-

Anlæggelse af bro over Tremhøjvej, hvor cykelstien føres over en krydsende
vej (kun for alternativ 1).
Ombygning af eksisterende broer ved Gl. Århusvej og Serridslevvej for at
gøre plads til at føre cykelstien under banen.
Jordarbejder langs strækningen.
Anlæggelse af 11 asfaltbump i Hansted (både for alternativ 1 og alternativ
2) samt syv i Tvingstrup (for alternativ 1).
Etablering af seks E53-skilte i Hansted (både for alternativ 1 og alternativ 2)
og tre i Tvingstrup (for alternativ 1).
Omkostninger i forbindelse med ophævning af fredskov. (Ud over de
beregnede priser kommer omkostninger forbundet med selve opkøb af
arealet til erstatningsskov, hvilket er nødvendigt, da kommunen på
nuværende tidspunkt ikke råder over ledige arealer til erstatningsskov. Disse
omkostninger kan ikke beregnes på dette stadie af projektet.)
o I Kannerup: Erstatningsbeplantning på et samlet areal af minimum
4.312 kvm, hvilket vil have en etableringsomkostning 21.560 kr.
o I Tvingstrup: Erstatningsbeplantning på et samlet areal af minimum
606 kvm, hvilket vil have en etableringsomkostning 3.030 kr.

I forhold til det naturmæssige kan der forekomme yderligere omkostninger, som
ikke kan præciseres yderligere på nuværende tidspunkt, da et estimat af disse
omkostninger kræver en nærmere undersøgelse.
9.1

Alternativ 1: Fra Egebjergvej til Hovedgård

Dimensioner:
-

Bredde: 2,25 meter
Længde: 9.750 meter

Projektsummen for etablering af en 9.740 meter lang, 2,25 meter bred
dobbeltrettet cykelsti fra Egebjergvej til Hovedgård på den nordlige side af
jernbanen er estimeret til 31.700.000 kr.
9.2

Alternativ 2: Fra Egebjergvej til Tvingstrup

Dimensioner:
-

Bredde: 2,25 meter
Længde: 5.870 meter

Projektsummen for etablering af en 5.860 meter lang, 2,25 meter bred
dobbeltrettet cykelsti fra Egebjergvej til Tvingstrup på den nordlige side af
jernbanen er estimeret til 20.900.000 kr.
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Lorem ipsum dolor sit amet

Fusce est. Vivamus a tellus.
Pellentesque habitant morbi
tristique senectus.

Lorem ipsum dolor sit amet

Fusce est. Vivamus a tellus.
Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis.

Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et malesuada.
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Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy
pede.
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