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Tom Hørmann

Fra: Fra Cykelpuljen <cykelpuljen@vd.dk>

Sendt: 21. marts 2014 16:10

Til: Jane Willander

Emne: Ansøgning om cykelpulje

Projektet 

      Dato: 21-03-2014

  

  Ansøger: * Nordfyns kommune 

  Projektets titel: * Etablering af hovedstiforbindelser i Nordfyns Kommune 

  

Projektets hovedformål: * Hovedformålet med projektet er at gøre det mere trygt og sikkert at cykle i 

kommunen og dermed øge mobiliteten og overflytte bilture/busture til 

cykelture dels blandt unge til ungdomsuddannelser og fritidsaktiviteter i 

Søndersø og dels blandt pendlere til Odense. Et formål med projektet er 

desuden at påbegynde etableringen af et planlagt sammenhængende stirutenet 

mellem kommunens hovedbyer samt til Odense. Etableringen af et 

sammenhængende stirutenet skal på sigt give mulighed for at kunne cykle trygt 

og sikkert til de fleste aktiviteter i kommunen herunder 

uddannelse/arbejdspladser og fritidsaktiviter. Dette skal dels understøtte 

kommunens mål om at fremme sundhed og bevægelse, dels understøtte og 

udvikle virksomhedernes og borgernes mobilitetsmønstre ved at befolkningen – 

og især børn og unge – transporterer sig mere på cykel.  

  

Overordnet beskrivelse af 

projektet:  

(Uddybes i bilag 1) 

* Projektet omfatter etablering af i alt 14,5 km cykelsti langs 3 af kommunens 

trafikveje i åbent land. Det er følgende strækninger: Morud-Søndersø (5,5 km), 

Særslev-Søndersø (4,5 km) samt Morud-Bredbjerg (4,5 km). De nye stier er 

dobbeltrettede asfaltstier af en bredde på 2,5 m. I dag er cyklisterne henvist til 

at køre på kørebanen på landeveje, og da den tilladte hastighed er 80 km/t 

opleves strækningerne af borgerne som meget utrygge. De to af strækningerne 

giver sikre forbindelse fra hhv. Morud og Særslev til Søndersø, hvor både 

kommunens 10. klasse skole, gymnasium og en række idrætsfaciliteter er 

beliggende. Søndersø er endvidere under udvikling til at blive kommunens 

idrætsby, og vil dermed i fremtiden tiltrække endnu flere brugere. I Søndersø 

ligger der yderligere en del arbejdspladser. Med de nye stier etableres sikre og 

trygge forbindelser til trafikale mål indenfor en afstand, som de fleste kan cykle 

dagligt hhv. 4,5 km og 6,5 km. Stierne vil særligt give børn og unge en 

transportmæssig frihed og uafhængighed af busafgange og forældrekørsel. Det 

er kommunens forventning, at stierne vil blive benyttet af en stor andel af 

elever til ungdomsuddannelser samt til fritidsaktiviteter i Søndersø. Cykelstien 

mellem Morud og Bredbjerg vil give en sikker forbindelse fra Morud til 

kommunegrænsen mod Odense. Herfra kan man cykle videre ad mindre 

trafikerede veje til Korup og videre ad en asfalteret sti ind til Odense. 

Cykelstien har længe været et ønske fra borgerne i Morud og er især henvendt 

til pendlere til Odense.  

  

Forventede resultater og 

effekter:  

(Uddybes i bilag 2) 

* Projektet forventes at øge antallet af cyklister i Nordfyns Kommune med 

skønsmæssigt 30 % nye cykelture om dagen. De nye cyklister vil især være 

børn og unge til ungdomsuddannelser og fritidsaktiviteter samt pendlere. Et 

øget antal cyklister vil medføre en øget sundhed blandt kommunens borgere. 

Der forventes desuden et mindre fald i antallet af bilture, hvilket dog ikke 

umiddelbart vurderes at være målbart via trafiktællinger, men interviews blandt 

cyklister på de tre strækninger vil være med til at afdække hvor mange bilture, 
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der er overflyttet til cykelture. En reduktion af antallet af bilture vil også 

medføre en reduktion af energiforbrug og CO2-udslip. Etablering cykelstier på 

de 3 landevejsstrækninger vil medføre en øget tryghed og en øget 

trafiksikkerhed på strækningerne. Antallet af personskader med cyklister 

involveret forventes at falde med 3 over 5 år. Det forventes også, at cyklisterne 

oplever, at de har fået en bedre fremkommelighed selvom stierne ikke forventes 

at give en reduceret rejsehastighed for cyklister på strækningerne. Men det at 

cyklisterne nu har eget areal vurderes at give en oplevelse af øget 

fremkommelighed.  

  
Km ny 

cykelsti/cykelbane: 

* 14,5 Km 

  

Projektets startdato, 

forudsat at evt. tilsagn er 

trådt i kraft: 

* 01.11.2014 

  Projektets slutdato: * 31.07.2017 

  
 

  

Opgørelse af forventede effekter (udfyldes for de effekter hvor det er relevant, uddybes i bilag 2) jf. 
tabellen i ansøgningsvejledningens afsnit 6 

  Effekt   Forventning   Valgt evalueringsmetode 

  Øgning af cykeltrafik:   

Det forventes en forøgelse af 

cykeltrafikken på alle 3 strækninger. Der 

skønnes omkring 30 % nye cykelture om 

dagen. 

  
Trafiktællinger og interviewanalyse 

blandt cyklister 

  
Mindskning af 

biltrafik: 
  
Der forventes en mindre overflytning af 

bilture til cykelture på alle 3 strækninger. 
  
Trafiktællinger og interviewanalyse 

blandt cyklister 

  Effekt på tryghed:   

Trygheden vil blive forbedret væsentligt 

på de tre strækninger, som alle er 

udpeget som utrygge af kommunens 

borgere. 

  Interviewanalyse blandt cyklister 

  Reduktion af uheld:   

Det forventes, at antallet af personskader 

med cyklister involveret falder med 3 

over 5 år.  

  Registrering af uheldsdata 

  
Effekt på 

fremkommelighed: 
  

Det forventes, at cyklisternes oplevede 

fremkommelighed øges, da cyklisterne 

får deres eget køreareal.  

  
 

  Øvrige effekter: 

  
 

  

Øget oplevelse af transportmæssig 

uafhængighed blandt unge til 

ungdomsuddannelserne i Søndersø. 

  

Interviewanalyse blandt cyklister samt 

transportmiddelundersøgelse på 

gymnasium og 10. klasse skole 

  
 

  
Øget sundhed blandt kommunens 

borgere pga. flere cyklister.  
  Interviewanalyse blandt cyklister 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  

  

Ansøger 

  Ansøger (kommune, organisation mv.): *  Nordfyns kommune 

  Adresse: *  Rådhuspladsen 2 

  Postnr: *  5450 

  By: *  Otterup 

  E-mail: *  jw@nordfynskommune.dk 

  Telefonnr.: *  29 17 37 67 

  Ansøger type: *  Kommune 

  Projektet søges i fællesskab med:   Nej 
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Projektets budget eks. moms (uddybes i bilag 3), jf. ansøgningsvejledningens afsnit 6 

  Postering   Projektgennemførelse  Projektevaluering    

  
Ansøgers egne 

lønudgifter 
  930025 Kr  0 Kr    

  Evt. overhead   0 Kr  0 Kr    

  Ekstern leverance   46276250 Kr  225000 Kr    

  Øvrige omkostninger   232508 Kr  0 Kr  Samlet budget 
  Samlet   47438783 Kr  225000 Kr  47663783 kr 

  

  Moms 

  
Ikke-refunderbar moms i budgettet, hvis højere end 0 

(Dokumenteres i bilag 3, 4 eller 5): 
  

0 Kr 

 

 

  

Tilskudsandel der søges 

  Ansøgt tilskudsandel: *  40 % 

  Eventuelle bemærkninger til ansøgt tilskudsandel:   
 

 

Er der søgt/opnået tilskud til delprojekter der kan have relation til projektet, fra 

anden tilskudsordning under Transportministeriet?: 

*  Nej 

  Hvis ja, hvilket beløb:   0 Kr 

  Hvis ja, hvilken pulje:    

  
 

  

Supplerende bemærkninger 

  
Supplerende bemærkninger, 

f.eks. evt. kontaktperson: 
  

 

  
 

  

Bilagene må samlet maksimalt fylde 20 MB og samlet udskrevet maksimalt fylde 25 A4 sider 

  Bilag 1 (Nærmere beskrivelse af projektets indhold) *   

 
Bilag 2 (Redegørelse for forventede effekter og evalueringsplan) *   

 

Bilag 3 (Specifikation af projektets samlede budget opdelt på 

delposter) 
*   

  
 

  
 


