
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen) Nr.: A40-02 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Teknisk udvalg Vej, trafik og rekreative områder Vej, trafik og rekreative områder 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter  3.114 3.114 3.114 
Anlæg – Indtægter     
Anlæg - Netto  3.114 3.114 3.114 
Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
 
Gennem de seneste år er der arbejdet målrettet på at skabe bedre forhold for cyklisterne i kommunen. Herudover 
arbejdes der på at øge adgangen til naturen for både cyklister og vandrere. Byrådet vedtog i foråret 2015 en samlet 
stiplan for udbygningen af kommunens cykle- og vandrestier.  
Stiplanen indeholder forslag for samlet 56,4 mio. kr. Investeringerne forventes at være fordelt med 75 % til Teknisk 
Udvalg (cyklestier) og 25% til Miljø- og Energiudvalget (rekreative stier). Det er typisk dyrere at etablere cyklestier 
end rekreative stier. De konkrete projekter skal godkendes i de respektive udvalg. Der søges eksterne midler til 
medfinansiering af projekterne. De konkrete projekter er beskrevet i stiplanen.  
 
Indtil i dag, er der brugt 13,4 mio. kr. til bl.a. Lillebæltstien(fra Gamborg til Strib) og Banestien (fra Middelfart og 
Vejlby).  
 
I 2022 arbejdes der på banestien mellem Asperup og Brenderup, og lillebæltstien fra Gamborg til kommunegrænsen.  
 
I starten af 2023, bør der foretages en politisk prioritering af stipuljen for de kommende seks år. Det kunne være 
f.eks. banestien fra Vejlby til Asperup, stien mellem Brenderup og Ejby.  
 
Da projektet er forsinket, afsættes der ikke budget i 2023, men i perioden fra 2024-2026 afsættes 3,114 mio. kr. 
hvert år. 
 
En udbygning af kommunens cykel- og vandrestier øger trafiksikkerheden og skaber bedre adgang til naturen. Begge 
dele vil have en positiv indflydelse på folkesundheden, samt forbedre forholdene for turisme i kommunen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidshorisont  
 
Cykel- og vandrestierne færdiggøres løbende i henhold til stiplanen.  
 
Klima- og Bæredygtighedsvurdering   

K&B 
vurderet 

Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

Ja Lille 
 

Materialer og 
anlægsfasen giver en 
negativ klimaeffekt 

Udbygning af stier 
kan bidrage til at 
flere cykler i stedet 
for at køre bil 

Ja 
 

 
 
 
* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 


