
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Stitunnel ifm. udstykning af boligområdet ved Skrillingegården Nr.: A40-07 
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   104  
Anlæg – Indtægter     
Anlæg - Netto   104  
Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
 
Forvaltningen foreslår, at der etableres niveaufri stiforbindelse fra det nye boligområde ved Skrillingegården til 
Toften. Der afsættes i 2025 0,104 mio. kr. til skitseprojektering og opstart af ansøgningsprocessen ved 
BaneDanmark. Der skal ansøges minimum 3 år før man ønsker at etablere tunnelen. Det foreslås, at tunnellen til 
Toften etableres i 2028. En stitunnel under jernbanen koster overslagsmæssigt 11,418 mio. kr. 
Det vil være en stor gevinst for borgerne i det kommende boligområde at have gode og sikre stiforbindelser til skole, 
fritids- og handlemuligheder. 
Det forventes, at etableringen af boligområdet ved Skrillingegården påbegyndes inden for de næste par år. 
Forvaltningen foreslår derfor, at der etableres en stitunnel under jernbanen, så der skabes forbindelse mod nord til 
Toften. Da etablering af stitunnellen kræver lukning af jernbanetrafikken, og derved er et stort planlægningsarbejde i 
forhold til BaneDanmark, skal der tages beslutning om etablering af tunnellen minimum tre år, før den kan tages i 
brug.  
I forbindelse med at udstykker får tilladelse til at tilslutte udstykningen til Vandværkvej, bliver der stillet krav om at 
udstykker etablere en stitunnel under Vandværksvej ved Bornholmsvej, så der skabes forbindelse mod vest. 
 
Projektet vil give gode og trafiksikre stiforbindelser til de nye boligområder ved Skrillingegården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidshorisont  
 
Stitunnellen mod vest etableres i 2026. 
 
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 
 

Tunnelarbejdet vil give 
anledning til 
klimabelastning ift 
materialer og 
byggeproces 

Tunnel kan bidrag til 
at borgerne bevæger 
sig mere til fods og 
på cykel/løbehjul 

Kan ikke vurderes på 
nuværende grundlag 

 

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

 


