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Bilag 2. Forventede resultater og effekter samt evalueringsplan 
 
 
Forventede effekter 
 
1. Cykelsti mellem Morud og Søndersø 

Projektet forventes at have følgende effekter: 

 
1. Det forventes, at projektet vil medføre en forøgelse af antallet af cykelture mellem Morud og 

Søndersø med 30 % nye cykelture dagligt. 
 

2. Projektet forventes ikke umiddelbart at påvirke biltrafikken måleligt, men forventningen er, at nogle 
bilture erstattes af cykelture. Det kan eksempelvis være bilture, hvor forældre i Morud før kørte deres 
børn til 10. klasse/gymnasium eller fritidsaktiviteter i Søndersø. Det kan også være, at pendlere 
mellem Søndersø og Morud kan erstatte nogle af bilturene med cykelture.  
 

3. Etableringen af cykelsti på strækningen forventes også at forbedre trygheden blandt alle cyklisterne 
på strækningen. Bilernes hastighed på strækningen i dag er meget høj og dermed opleves det som 
meget utrygt at færdes som cyklist på strækningen, hvilket borgerne har udtrykt i arbejdet med 
kommunens trafiksikkerhedsplan.  
 

4. Desuden forventes trafiksikkerheden forbedret for cyklister, da etablering af cykelstier kan reducere 
antallet af personskader med cyklister, når de etableres langs veje med høj hastighed  med omkring 
60 %. Der er registreret 5 personskader med cyklister i perioden fra 2007 til 2012, hvorfor der 
forventes en besparelse på 3 personskader over 5 år.  

 
For at fremme de positive effekter vil kommunen i forbindelse med projektet informere borgerne primært 
i Morud og Søndersø omkring forbedringerne via information i lokalavisen. Kommunen vil desuden 
specielt informere/involvere eleverne i 10. klasse og på gymnasiet omkring projektet.  
 
 
2. Cykelsti mellem Morud og Bredbjerg (kommunegrænsen) 

Projektet forventes at have følgende effekter: 
 
1. Det forventes, at projektet vil medføre en forøgelse af antallet af cykelture mellem Morud og 

Bredbjerg/Odense med 30 % nye cykelture dagligt. 
 

2. Projektet forventes ikke umiddelbart at påvirke biltrafikken måleligt, men forventningen er, at nogle 
bilture erstattes af cykelture. Det vil primært være pendlerture til Odense og sekundært fritidsture til 
Odense.  
 

3. Etableringen af cykelsti på strækningen forventes også at forbedre trygheden blandt alle cyklisterne 
på strækningen. Bilernes hastighed på strækningen i dag er høj og dermed opleves det som utrygt at 
færdes som cyklist på strækningen, hvilket borgerne har udtrykt i arbejdet med kommunens 
trafiksikkerhedsplan.  
 

4. Desuden forventes trafiksikkerheden forbedret for cyklister, da etablering af cykelstier kan reducere 
antallet af personskader med cyklister, når de etableres langs veje med høj hastighed med omkring 
60%. Der er ikke registreret personskader med cyklister i perioden fra 2007 til 2012. 

  

For at fremme de positive effekter vil kommunen i forbindelse med projektet informere borgerne primært 
i Morud omkring forbedringerne via information i lokalavisen.  
 
 
3. Cykelsti mellem Særslev og Søndersø 

Projektet forventes at have følgende effekter: 
 
5. Det forventes, at projektet vil medføre en forøgelse af antallet af cykelture mellem Særslev og 

Søndersø. Der skønnes en stigning på 30 % nye cykelture dagligt.  
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6. Projektet forventes ikke umiddelbart at påvirke biltrafikken måleligt, men forventningen er, at nogle 
bilture erstattes af cykelture. Det kan eksempelvis være bilture, hvor forældre i Særslev før kørte 
deres børn til 10. klasse/gymnasium eller fritidsaktiviteter i Søndersø. Det kan også være, at 
pendlere mellem Søndersø og Særslev kan erstatte nogle af bilturene med cykelture.  
 

7. Etableringen af cykelsti på strækningen forventes også at forbedre trygheden blandt alle cyklisterne 
på strækningen. Bilernes hastighed på strækningen i dag er høj og dermed opleves det som utrygt at 
færdes som cyklist på strækningen, hvilket borgerne har udtrykt i arbejdet med kommunens 
trafiksikkerhedsplan.  
 

8. Desuden forventes trafiksikkerheden forbedret for cyklister, da etablering af cykelstier kan reducere 
antallet af personskader med cyklister, når de etableres langs veje med høj hastighed med omkring 
60 %. Der er ikke registreret uheld med cyklister i de sidste 5 år. 

 
For at fremme de positive effekter vil kommunen i forbindelse med projektet informere borgerne primært 
i Særslev og Søndersø omkring forbedringerne via information i lokalavisen. Kommunen vil desuden 
specielt informere/involvere eleverne i 10. klasse og på gymnasiet omkring projektet.  
 
 
Evalueringsplan 
 
Evalueringsplanen for de 3 projekter vil blive opbygget efter samme skabelon og indeholder følgende: 
 
 
1. Tællinger af antal cyklister i 2 snit på den berørte strækning før og efter ombygningen i 2 dage 

morgen og eftermiddag forår/sommer og efterår for at vurdere om projektet har medført flere 
cyklister 
 

2. Trafiktællinger og hastighedsmålinger af biltrafikken i 2 snit på den berørte strækning før og efter 
ombygningen, som anvendes som baggrund for at vurdere om biltrafikken har ændret sig  både 
mængde og hastighed. 
 

3. Interviews af cyklister på strækningen i 2 dage morgen og eftermiddag forår/sommer og efterår efter 
ombygningen. Cyklisterne spørges bl.a. om deres transportmiddel før ombygningen, om den 
oplevede tryghed, om deres fremkommelighed er forbedret, om de har øget antallet af ture pga. 
stien mv.. Dette skal være til at belyse, om der er sket ændringer af transportmiddelvalget, om 
cyklisternes fremkommelig og tryghed er øget mv.  

 
4. Analyse af transportmiddelvalg på 10. klasse skolen og gymnasiet ved håndsoprækning før og efter 

etablering af stierne for yderligere at få et grundlag for at vurdere ændringer i transportmiddelvalg. 
 

5. Analyse af antallet af trafikuheld i en periode på 5 år før ombygningen samt en periode på 3-5 år 
efter ombygningen.  

 
Evalueringen forventes færdiggjort i 2016, mens uheldsanalysen foretages i forbindelse med kommunens 
løbende arbejde med trafiksikkerhed 3-5 år efter ombygningen. 
 
 

 
 
 


