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1

Formål

I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at muligheden for etablering af en cykelsti
mellem Søvind og Haldrup skal undersøges.
Formålet med cykelstien er at skabe et øget serviceniveau for cyklister og tilbyde
en tryg og attraktiv rute fra Søvind 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.

Figur 1 - Projektområde.

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

Potentialet for cyklisme på denne cykelsti består delvist i potentialet for, at cyklister
fra Søvind benytter stien til at komme ind mod Horsens, og delvist i, at det skaber
mulighed for cyklisme mellem Stensballe/Haldrup og Søvind. Derudover vil
cykelstien være attraktiv at benytte for cykelturister. Det vil især have værdi for
cykelturister og skolebørn, hvis stien anlægges som dobbeltrettet sti, og hvis den
forbindes til eksisterende stier.
2.1

Cyklister ind mod Horsens

En cykelstiforbindelse mellem Haldrup og Søvind ville først og fremmest udgøre en
vigtig del af den samlede forbindelse for cyklister ind mod Horsens. Denne cykelsti
udbygger stinettet øst for Horsens midtby og sammen med den eksisterende
cykelsti fra Haldrup til Horsens vil stien udgøre en tryg forbindelse og gøre det
attraktivt at benytte cyklen fra Søvind ind til Horsens. Gennem Stensballe kan
Bygaden benyttes, hvor der er cykelbane på noget af strækningen.
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Strækningen fra Søvind ind til Horsens by er omkring 9-10 kilometer, via Bygaden.
Hvis der etableres en cykelstiforbindelse mellem Haldrup og Søvind, tilbydes der en
tryg og attraktiv forbindelse med cykelfaciliteter på det meste af strækningen. På
denne baggrund vurderes det at være realistisk, at borgere fra Søvind ville benytte
den nye cykelsti til at cykle ind til Horsens.
2.2

Cyklister mellem Haldrup og Søvind

Udover at skabe en god forbindelse ind mod Horsens, giver stien også værdi for
cyklister, der har brug for at transportere sig mellem byerne i dette område. Dette
gælder blandet andet for skoleelever. I Stensballe, Søvind og Hundslund ligger der
skoler. Søvind Skole har elever fra både Stensballe og Haldrup, som kunne have
gavn af at have muligheden for at cykle til Søvind. På nuværende tidspunkt er der
en skolebus på strækningen mellem Haldrupvej og Søvind (linje 634), som betjener
de elever, der går på Søvind Skole og Hovedgård Skole. Derudover er der nogle
elever fra Søvind, der går på Stensballeskolen.
Så udover at skabe forbindelse fra Søvind ind mod Horsens, udgør stien en
efterspurgt forbindelse mellem Søvind og Haldrup. Cykelstien har altså potentiale
for både at skabe en forbindelse for lokale brugere, men samtidig bidrager
cykelstien til det overordnede stinet på den østlige side af Horsens, hvilket
forbedrer mulighederne for borgere fra mange områder, som gerne vil cykle ind
mod Horsens.
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Eksisterende forhold

De eksisterende cykelstier langs dele af strækningen er vist på Figur 2. Stien
markeret med grønt mellem Stensballe og Haldrup er en dobbeltrettet sti, og
stierne markeret med grønt ved Søvind er enkeltrettede stier på hver side af vejen.

Figur 2 - Eksisterende cykelstier langs Sundvej/Haldrupvej.

3.1

Eksisterende cykelsti vest for Haldrup

Der løber på nuværende tidspunkt en dobbeltrettet cykelsti langs den sydvestlige
side af Haldrupvej fra Stensballe til Haldrup. Den dobbeltrettede cykelsti er ca.
1900 meter lang. Cykelstiens forløb ligger tæt op ad kørebanen – adskilt af en ca.
2,4 meter bred græsbelagt skillerabat. I den sidste del af stiens forløb adskilles den
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helt fra Haldrupvej og forbindes vinkelret på Haldrup Skovvej. Denne del af stiens
forløb er markeret på Figur 3.

Figur 3 - Sidste del af forløbet for den eksisterende cykelsti.

På Figur 4 ses Haldrupvejs tværprofil på et udsnit af strækningen, hvor den
dobbeltrettede cykelsti løber langs med vejen.

Figur 4 - Tværprofil på Haldrupvej ved Møllebæk (vestlig ende af Haldrup). Billedet er taget
mod vest. Kilde: Google Street View.

3.2

Eksisterende cykelsti i Søvind

Ved den vestlige ”indgang” til Søvind er der anlagt et midterareal på Haldrupvej
med et bredere vejprofil, cykelstier, skillerabat og midterareal, for at få bilisterne
ned i fart inden indkørsel til byen.
De eksisterende cykelstier ved indgangen til Søvind fremgår af Figur 5 og Figur 6.
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Figur 5 - Vestlig "indgang" til Søvind, med markering af eksisterende cykelstier.

Figur 6 - Eksisterende forhold ved Søvind. Billedet af taget i østlig retning. Kilde: Google
Streetview.

3.3
3.3.1

Strækningen mellem Haldrup og Søvind
Tværprofil

For at danne et indtryk af, hvordan strækningen mellem Haldrup og Søvind
forløber, vises tværprofilet for tre punkter langs strækningen. På Figur 7 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 7 - Angivelse af de tre steder på strækningen, hvor tværprofilet for vejen tjekkes.

På Figur 8, Figur 9 og Figur 10 ses billeder fra de tre punkter (kilde: Google
Streetview) med angivelse af estimerede mål. Alle billeder er taget i østlig retning.

Figur 8 - Tværprofil af Haldrupvej ca. 50 meter øst for Møllebæk. Billedet er taget i østlig
retning, dvs. i højre side af billedet ses vejens sydlige side. Kilde: Google Streetview.

Figur 9 - Tværprofil af Haldrupvej ca. 110 meter vest for Toftumvej. Billedet er taget i østlig
retning, dvs. i højre side af billedet ses vejens sydlige side. Kilde: Google Streetview.
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Figur 10 - Tværprofil af Haldrupvej ca. 140 meter øst for Toftumvej. Billedet er taget i østlig
retning, dvs. i højre side af billedet ses vejens sydlige side. Kilde: Google Streetview.
3.3.2

Niveauforskelle

På dele af strækningen er der et bakket landskab på den sydlige side af vejen. På
Figur 11 er en af bakkerne vist.

Figur 11 - Billede af vejen i vestlig retning, ca. 100 meter øst for Møllebæk. Bakken, der ses i
billedets venstreside er altså beliggende på den sydlige side af Haldrupvej. Kilde: Google
Streetview.

På den nordlige side af vejen er det modsatte tilfældet – vejen ligger højere end
marken. På Figur 12 vises, hvordan vejen fortsætter opad grundet det bakkede
terræn, og marken på den nordlige side af vejen (til højre i billedet) ligger lavere
end vejen.

Figur 12 - Billede af vejen i vestlig retning, ca. 270 meter vest for Toftumvej. Bakken, der
ses i billedets venstreside er altså beliggende på den sydlige side af Haldrupvej. Kilde:
Google Streetview.

På nogle steder på strækningen ligger Haldrupvej højere end det omkringliggende
terræn, hvilket også er tilfældet ved krydsningen mellem Haldrupvej og
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Troldumhøjvej i Haldrup - se Figur 13. Her vil en cykelsti skulle føres ned i niveau
med Troldumhøjvej for at kunne blive koblet på denne vej.

Figur 13 - Krydsning mellem Haldrupvej og Troldumhøjvej, hvor Haldrupvej krydser som en
vejbro over Troldumhøjvej. Billedet er taget fra Troldumhøjvej i nordlig retning. Kilde:
Google Streetview.

På Figur 14 er angivet for hele strækningen de delstrækninger, hvor stor
højdeforskel der er på matrikelskellet i forhold til kanten af vejen. En potentiel ny
dobbeltrettet cykelsti skal placeres umiddelbart på den ydre side af matrikelskellet.
Ved store højdeforskelle vil stien blive placeret i længere afstand fra vejen, hvorved
det vil være nødvendigt at etablere belysning på stien. Hvis en stor del af
cykelstiens strækning er ført væk fra vejen kan det betyde mindre tryghed, behov
for mere belysning og større driftsomkostninger forbundet hermed, samt behov at
ekspropriering af større arealer i forhold til en cykelsti i samme niveau som vejen.

Figur 14 - Højdeforskel mellem matrikelskellet - hvor en potentiel dobbeltrettet cykelsti kan
placeres - og kanten af vejen.

Baseret på højdeforskellene vurderes det umiddelbart, at det på strækningen
mellem Haldrup og Søvind vil være mest fordelagtigt at anlægge cykelstien nord for
Haldrupvej, hvorimod at på strækningen langs Haldrup by er det mest fordelagtigt
at lægge cykelstien på den sydlige side af Haldrupvej.
3.3.3

Sidevejstilslutninger

På Figur 15 er angivet, hvor på strækningen, der ligger indkørsler til ejendomme og
landbrug, samt sideveje. Ved anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti vil det være at
foretrække at anlægge den på den side, hvor cykelstien skal krydse færrest mulige
indkørsler og sideveje.
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Figur 15 - Placering og antal af indkørsler og sidevejstilslutninger langs Haldrupvej.

I forhold til placering og antal af sidevejstilslutninger og indkørsler til ejendomme
og landbrug vil det være mest fordelagtigt at placere en dobbeltrettet cykelsti i den
sydlige side af vejen.
3.4

Bebyggelse langs Haldrupvej

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 tæt på vejen. I disse
tilfælde kan det være nødvendigt at eksproprieringen medfører, at bygningen i
værste fald skal rives ned. I forbindelse med nye vej- og cykelstiprojekter skal det
derfor afklares, om der er nogle bygninger, der ligger i eksproprieringszonen. 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 16 herunder er vist med gult hvilke bygninger, der ligger i nærheden, samt
matrikelgrænserne. De sorte cirkler viser de bygninger, der ligger tættest på
matrikelskellet langs vejen op hver side af Haldrupvej.

Figur 16 - Bygninger og matrikler langs strækningen. Matrikelskel er markeret med rødt,
bygninger med gult, og de bygninger, der ligger tættest på matrikelskellet langs vejen på
hver side er markeret med sorte cirkler. De grønne og røde stiplede linjer angiver
eksisterende stier.
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På den nordlige side af Haldrupvej er der en bygning tæt på Søvind, der ligger kun
fem meter fra matrikelskellet. Der er desuden yderligere bebyggelse i Søvind i
dette område, der ligger tæt op af matrikelskellet. Hvis en dobbeltrettet cykelsti
skal ligge nord for Haldrupvej, ville det derfor ikke umiddelbart være muligt at føre
den videre hele vejen til de eksisterende cykelstier ved Søvind. En nordlig cykelsti
ville derfor skulle føres ind til Søvind med en krydsning over Haldrupvej og
videreføring syd for Haldrupvej resten af vejen ind til Søvind. Dette ville
umiddelbart være en logisk rute for cyklister fra det nordlige Søvind.
På den nordlige side af Haldrupvej i selve Haldrup er der også nogle bygninger, der
ligger 6-9 meter fra matrikelskellet. I tilfælde af en dobbeltrettet cykelsti på den
nordlige side af vejen, ville cykelstien enten kunne føres op til Møllebæk, så
cyklisterne kan køre gennem Haldrup by, eller cykelstien ville skulle krydse
Haldrupvej for at videreføres på den sydlige side.
På den sydlige side af Haldrupvej ligger der ikke nogen bygninger, der er så tæt på
matrikelskellet, at der skal tages højde for dem i planlægningen af linjeføringen for
den nye cykelsti.
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Vurdering af mulige linjeføringer

Det eksisterende cykelstinetværk, som vist på Figur 2, Figur 3 og Figur 5 lægger op
til følgende to muligheder for længden af cykelstien.


Kort strækning: Cykelstien starter i den østlige ende af Haldrup – se Figur
17. Denne strækning er 1800 meter lang.

Figur 17 – Kort strækning.



Lang strækning: Cykelstien starter i den vestlige ende af Haldrup, hvor den
kobles på den eksisterende cykelsti – se Figur 18. Denne strækning er 2800
meter lang.
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Figur 18 - Lang strækning.

Fordele og ulemper ved de to versioner er opstillet i Tabel 1.
Tabel 1 - Vurdering af fordele og ulemper ved de to alternativer.

Kort strækning
(Figur 17)

Lang strækning
(Figur 18)

Fordele
- Billigere og nemmere at
anlægge.
- Kan være en mere
interessant rute for
cykelturister.
- Kan kobles direkte på
eksisterende sti.
- God service til cyklister
mellem Søvind og
Horsens.

Ulemper
- Cyklister mellem
Søvind og Horsens
skal cykle en omvej
op gennem
Møllebæk.
- Højere
anlægsomkostninger.

Der er tre muligheder for udformning af cykelsti på strækningen; Dobbeltrettet sti
på den nordlige side af Haldrupvej, dobbeltrettet sti på den sydlige side af
Haldrupvej, eller en enkeltrettet cykelsti i begge sider af vejen.
En enkeltrettet cykelsti i begge sider af vejen ville forholdsvist nemt kunne
etableres som en videreførelse af de eksisterende stier ved indgangen til Søvind.
Denne løsning undersøges dog ikke nærmere, da kommunen anbefaler
dobbeltrettede cykelstier i åbent land.
Følgende forhold undersøges nærmere for at beslutte, om den nordlige eller sydlige
cykelsti er den bedste løsning:
-

Tilkobling til eksisterende vejnet i de to byer.
Indkørsler og sidevejstilslutninger.
Niveauforskelle.
Ekspropriering – involveres bygninger eller blot marker?

Alle disse forhold blev undersøgt i afsnit 3 om de eksisterende forhold, og i Tabel 2
herunder redegøres for, hvordan disse forhold har indflydelse på valget af
linjeføring.
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Tabel 2 - Afklaring af forhold der har indflydelse på valg af alternativ.
Nord for Haldrupvej

Syd for Haldrupvej

Tilkobling til eksisterende
vejnet i Haldrup

Der vil skulle etableres
krydsningspunkt

Tilkobling til eksisterende
vejnet i Søvind

Det kan være
problematisk i forhold
til pladsen og kræver
ekspropriering af areal
tæt på ejendom.
Knap halvdelen af
strækningen er
matrikelskellet i niveau
med vejkanten.
To sidevejstilslutninger
og syv indkørsler
Bygninger tæt på
matrikelskel både ved
Haldrup og ved Søvind.
Der ligger en
gasledning på den
nordlige side, som kan
medføre komplikationer
ved etablering af sti på
den nordlige side.

Nemt at koble stien til den
eksisterende
dobbeltrettede sti syd for
Haldrupvej.
Der er mere plads på den
sydlige side, i forhold til
ekspropriering.

Niveauforskelle

Indkørsler og
sidevejstilslutninger
Ekspropriering (matrikler
med bebyggelse tæt ved
Haldrupvej)
Øvrige forhold

For godt en tredjedel af
strækningen er
matrikelskellet i niveau
med vejkanten.
To sidevejstilslutninger og
fire indkørsler
Ingen bygninger tæt på
matrikelskel.

Mest
optimal
Sydlig.

Sydlig.

Nordlig.

Sydlig.
Sydlig.

Der er et fredet område
på den sydlige side af
Haldrupvej.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at den sydlige linjeføring er den bedste
løsning. Der arbejdet således videre med en sydlig løsning i dette notat, og det er
den sydlige løsning, der beregnes anlægsoverslag for. Det skal dog bemærkes, at
en linjeføring på den nordlige side stadig er en realistisk mulighed.
De naturmæssige forhold – forklares nærmere senere i notat – skal undersøges
mere dybdegående for at kunne vurdere præcist, hvilke konflikter der måtte være i
forbindelse med dette projekt. Blandt andet er der et fredet område på den sydlige
side af Haldrupvej. Såfremt projektet ønskes vurderet mere i detaljen med henblik
på realisering, vil det være nødvendigt med en grundig analyse af de naturmæssige
forhold i samarbejde med administrationens naturafdeling. Dette kan ende med at
være afgørende for, om den nordlige eller sydlige løsning er den mest realisérbare.
I de følgende afsnit vises immervæk et forslag til en linjeføring på den sydlige sige
af Haldrupvej.

5

Skitsering af linjeføring

5.1

Linjeføring

Cykelstien anlægges med en bredde på 2,25 meter, da det er den bredde, der i
kommunen anbefales til dobbeltrettede cykelstier i åbent land. Cykelstien placeres
inden for en 5 meter bred zone langs ydersiden af matrikelskellet langs vejen.
Cykelstiens dimensioner er dermed:




Bredde: 2,25 meter
Afstand fra vejens matrikelskel: Knap halvanden meter
Længde: ca. 2800 meter

På Figur 19 er linjeføringen skitseret.
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Figur 19 - Skitseret linjeføring for en dobbeltrettet cykelsti på den sydlige side af Ydingvej.

5.2

Tilkobling til eksisterende cykelsti i Haldrup

I krydset Haldrupvej/Haldrup Skovvej kan den nye cykelsti kobles på den
eksisterende dobbeltrettede ved at føre den videre ned langs Haldrup Skovvej. De
eksisterende forhold i dette kryds samt skitsering af den nye cykelsti fremgår af
Figur 20.

Figur 20 - Eksisterende forhold i krydset Haldrupvej/Haldrup Skovvej samt ny cykelsti
skitseret med blåt.

5.3

Tilkobling til eksisterende cykelsti i Søvind

De eksisterende forhold ved Søvind samt skitsering af den nye cykelsti fremgår af
Figur 21.

Figur 21 - Eksisterende forhold i krydset Haldrupvej/Mølbjerg og ny cykelsti skitseret med
blåt.
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5.4

Udformning ved krydsninger langs Haldrupvej

På strækningen – Haldrup Skovvej og Mølbjerg undtaget – er der tre
sidevejstilslutninger langs den sydlige side af Haldrupvej, samt en vejbro, hvor
landmændene kan køre under Haldrupvej. På Figur 22 er beliggenhederne for de
fire krydsningspunkter angivet. Udover disse punkter er der en række punkter, hvor
landmændene vil have brug for at krydse over cykelstien med deres
landbrugskøretøjer.

Figur 22 - Overblik over krydsninger langs den nye cykelsti.
5.4.1

Vejbro i Haldrup

Linjeføring af den nye cykelsti på det punkt i Haldrup, hvor en vej til landmænd er
ført under Haldrupvej, er vist på Figur 23.

Figur 23 – Vejbro i Haldrup, med linjeføring af cykelsti skitseret med blåt.
5.4.2

Krydset Haldrupvej/Troldumhøjvej

På Figur 24 er krydsningen af Haldrupvej og Troldumhøjvej vist, hvor linjeføringen
af den nye cykelsti er markeret med blåt. Troldumhøjvej i Haldrup krydser
Haldrupvej i en underføring, hvorfor det ikke er muligt at udvide tværprofilet for
Haldrupvej, uden at broen skal udbygges. Cykelstien foreslås derfor ført ned i
niveau med Troldumhøjvej ved dette kryds. På denne måde skabes der samtidig
forbindelse til denne del af Haldrup via Troldumhøjvej.
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Figur 24 - Krydset Haldrupvej/Troldumhøjvej i Haldrup, med linjeføring af cykelsti skitseret
med blåt.
5.4.3

Krydset Haldrupvej/Haldrupvej (vest for krydset ved Toftumvej)

På Figur 25 er krydsningen af Haldrupvej og sidevejen Haldrupvej vist, hvor
linjeføringen af den nye cykelsti er markeret med blåt. Denne sidevej er koblet på
Haldrupvej i niveau, og cykelstien kan derfor føres direkte over sidevejen.

Figur 25 - Krydset mellem Haldrupvej og sidevejen Haldrupvej mellem Haldrup og Søvind,
med linjeføring af cykelsti skitseret med blåt.
5.4.4

Krydset Haldrupvej/Toftumvej/Havmarken

Krydset Haldrupvej/Toftumvej/Havmarken er et firbenet kryds i niveau. Sidevejen
er koblet på Haldrupvej i niveau, og cykelstien kan derfor føres direkte over
sidevejen. På Figur 26 er cykelstiens foreslåede linjeføring ved dette kryds vist.

Figur 26 - Krydset mellem Haldrupvej og sidevejen Haldrupvej mellem Haldrup og Søvind,
med linjeføring af cykelsti skitseret med blåt.
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6

Natur og fredninger

Ved anlæggelse af nye veje og stier skal der altid tages højde for eventuelle
fredninger i området, samt naturmæssige forhold, der kan give komplikationer i
forbindelse med realisering af projektet.
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.
På Figur 27 herunder er vist et beskyttet vandløb, der ligger nær Haldrupvej.

Figur 27 - Beskyttet vandløb syd for Haldrup.

Det kræver muligvis dispensation at anlægge en cykelsti, der krydser vandløbet.
Omkostninger forbundet med dette er medtaget i anlægsoverslaget.
Fredet område
På den sydlige side af Haldrupvej er der et fredet område, hvilket kan give
komplikationer i forbindelse med realisering af projektet, såfremt cykelstien skal
anlægges på den sydlige side af Haldrupvej.
Det fredede område er vist på Figur 28.

Figur 28 - Fredet område syd for Haldrupvej.
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Hvilke procedure og dispensationer, der kræves for at kunne realisere projektet, vil
blive undersøgt på et senere stadie i samarbejde med administrationens
naturafdeling. Der må forventes en vis mængde behandlingstid samt omkostninger,
for at få dispensation til at anlægge en cykelsti her.
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Belysning

Der anvendes som udgangspunkt ikke belysning i åbent land. Dog vurderes det, at
det har stor værdi for cyklisterne ved den nye cykelsti, hvis der etableres belysning
langs stien. Belysning langs stien vil sikre et vist niveau af tryghed. For at skåne
naturen bør der dog etableres den mildest mulige form for belysning.
På denne baggrund vurderes det, at den optimale løsning er at etablere punktvis
pullertbelysning langs hele cykelstistrækningen.
Forslaget til belysning er baseret på en vurdering ud fra det tryghedsmæssige
perspektiv, men der er stadig risiko for at det ved en mere dybdegående
undersøgelse senere hen ikke viser sig at være realisérbart at etablere belysning,
da området er fredet og i naturen. Dette kan dog ikke vurderes på dette stadie,
men vil bero på en grundigere undersøgelse af projektet i administrationens
naturafdeling.
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Ekspropriering

Langs den sydlige side af Haldrupvej mellem Haldrup og Søvind ligger der
matrikler, som hovedsageligt ejes af privatpersoner, dog med enkelte undtagelser i
nærheden af Søvind og i Haldrup, hvor nogle af matriklerne ejes af A/S, APS eller
lignende, samt ved Haldrup, hvor to matrikler ejes at staten. På Figur 29 er vist
hvilke matrikler, der ligger langs vejen.

Figur 29 - Matrikler, der ligger langs Haldrupvej.

Det er nødvendigt at ekspropriere 5 meter af kanten af alle disse matrikler. Det
drejer sig dog udelukkende om marker, og da det kun er den yderligste kant af
markerne, vurderes det ikke at have betydelige konsekvenser for ejerne af
matriklerne.
I forbindelse med de steder ved Haldrup og Søvind, hvor den nye cykelsti skal
kobles på vejnettet i disse byer, er der dog nødvendigt at ekspropriere større dele
af to matrikler, da cykelstien skal krydse ind over matriklen.
På Figur 30 vises området i Haldrup, hvor den nye cykelsti ønskes koblet på det
eksisterende stinet, og hvor den dermed skal krydse ind over matrikler.
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Figur 30 - Slutningen af den nye cykelsti i Haldrup med angivelse af de matrikler, den
krydser ind over.

Udover de fem meter, der som udgangspunkt skal eksproprieres fra samtlige
matrikler langs Haldrupvej, er det altså ved tilkoblingen i Haldrup nødvendigt at
ekspropriere en del af matrikel 15m (ejet af privatperson eller I/S).
På Figur 31 vises området ved Søvind, hvor den nye cykelsti ønskes koblet på den
eksisterende vej, og hvor den dermed skal krydse ind over matrikler.

Figur 31 - Slutningen af den nye cykelsti i Søvind med angivelse af de matrikler, den krydser
ind over.

Udover de fem meter, der som udgangspunkt skal eksproprieres fra samtlige
matrikler langs Haldrupvej, er det altså ved tilkoblingen ved Søvind nødvendigt at
ekspropriere en del af matrikel 14s (ejet af A/S, APS eller lignende).
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Anlægsøkonomi

Projektsummen for etablering af en 2.800 meter lang, 2,25 meter bred
dobbeltrettet cykelsti på den sydlige side af Haldrupvej er estimeret til 9.950.000
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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