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Bilag 1 Nærmere beskrivelse af projektets indhold 
 
 
Baggrund 
 
Nordfyns Kommune har i en længere årrække arbejdet med at øge antallet af cyklister i kommunen.  
 
Kommunens sundhedspolitik har  fokus på borgernes motionsvaner og fysiske aktivitet, herunder  at 
fremme mere bevægelse blandt kommunens borgere generelt og blandt børn i særdeleshed både i skolen 
og i fritiden.  
 
I trafiksikkerhedsplanen er der fokus på at forbedre trafiksikkerhed og tryghed for de lette trafikanter  
ligeledes med fokus på skolebørnene  for af den vej at øge antallet af cyklister. Eksempelvis er et af 
indsatsområderne i Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 at påvirke borgernes transportmiddelvalg især på 
korte ture og bl.a. etablere et sammenhængende cykelstinet.  
 
Kommunen har, som opfølgning på planerne, gennemført flere projekter som indeholder både fysiske 
anlæg og adfærdsændrende tiltag. 
 
Som et eksempel kan nævnes kommunens cykelpuljeprojekt fra 2008 "Flere børn på cykel til skole i 
Otterup", hvor der blev arbejdet med både fysiske forbedringer af vejnettet samt udarbejdelse og 
implementering af en trafiksikkerhedspolitik på Otterup Skole.   
 
Målet er også, at prioriteringen af vej- og stinettet skal understøtte og udvikle virksomhedernes og 
borgernes mobilitetsmønstre, således der kan etableres sikre forbindelser for lette trafikanter mellem 
kommunens byer og på den måde skabe bedre sammenhæng i kommunen, både for erhvervslivet og 
borgerne. 
 
Kommunen har udarbejdet en Udviklings- og handlingsplan for Teknik & Miljø, hvor der er opstillet mål 
om at etablere sti- eller vejforbindelser mellem de fire hovedbyer (Otterup, Søndersø, Bogense og 
Morud), som er trafiksikre for lette trafikanter. Et helt konkret mål er, at der er etableret en forbindelse 
mellem to af hovedbyerne i 2015. 
 
 
Formål  
 
Nordfyns Kommune søger på denne baggrund tilskud til projektet "Etablering af hovedstiforbindelser i 
Nordfyns Kommune".  
 
Projektet indeholder 3 delprojekter:  
 
1. Cykelsti mellem Morud og Søndersø 

2. Cykelsti mellem Morud og Bredbjerg (til kommunegrænsen) 

3. Cykelsti mellem Særslev og Søndersø 
 
Det ansøgte projekt udgør en væsentlig del af kommunens indsats for at øge antallet af borgere i 
kommunen, som cykler i stedet for at anvende bilen/bussen til såvel arbejde/uddannelse som  
fritidsaktiviteter.  
 

Projekt 1 og 3 har især fokus på at gøre det nemt og attraktivt for børn og unge at transportere sig på cykel 

til skole, ungdomsuddannelser og fritidsaktiviteter i Søndersø, mens projekt 2 især har fokus på 

pendlertrafik til Odense.  

 

De 3 stiforbindelser er indtegnet på figur 1, hvor også placering af de 4 hovedbyer kan ses.  
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Figur 1. De 3 ansøgte cykelstier(markeret med rød streg) samt kommunens hovedbyer (markeret med cirkel) 

 
Hvis det ikke er muligt, at cykelpuljen kan give støtte til alle 3 delprojekter, men alene et eller to af 
projekterne, så foreslår vi en prioritering i førnævnte rækkefølge. 
 
De 3 delprojekter er nærmere beskrevet i efterfølgende punkt "Teknisk beskrivelse af projektet". 
 
 
Aktiviteter 
 
Hvert delprojekt består af 4 aktiviteter: 
 
 Førmålinger 

 Etablering af stiforbindelsen  

 Information/kampagner i forbindelse med anlæg og ibrugtagning 

 Evaluering 
 
For at få størst mulig effekt er det vigtigt, at anlægsprojekterne understøttes af information. Nordfyns 
Kommune vil derfor i forbindelse med anlæg og åbning af de 3 projekter informere om projekterne og 
gennemføre forskellige aktiviteter omkring åbningen.  
 
For at få størst mulig viden om projekternes effekt til intern brug, men også til anvendelse i andre 
kommuner, skal der ligeledes foretages førmålinger samt en evaluering efter ibrugtagning. 
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Teknisk beskrivelse af projektet  
 

1. Cykelsti mellem Morud og Søndersø 
 
Nordfyns Kommune vil etablere 5,5 km cykelsti mellem Søndersø og Morud, som er 2 af kommunens 
hovedbyer. Stien skal gøre det attraktivt, sikkert og trygt at cykle mellem de 2 byer, så flere borgere  
og især børn og unge - fremover kan tage cyklen i stedet for bussen eller bilen mellem de 2 byer.  
 
 
Begrundelse for cykelstien 
Der er omkring 5,5 km mellem de 2 byer, hvilket må betragtes som en forholdsvis kort tur, som mange 
godt vil kunne cykle dagligt mellem bolig og arbejde/uddannelse eller til fritidsaktiviteter.  
 
Morud er en by på 1.400 indbyggere med en folkeskole med elever fra børnehaveklasse til 9. klasse, et 
idrætsanlæg samt en mindre dagligvarehandel.  
 
Søndersø har 3.100 indbyggere, og her ligger kommunens 10. klasse skole, et gymnasium, flere 
fritidsaktiviteter, arbejdspladser samt handel med både dagligvarer og udvalgsvarer.  
 
Søndersø er under udvikling til at blive kommunens idrætsby. Der er i 2013/2014 etableret en bypark 
med skaterbane, motionsredskaber, petanquebane, rosenhave mv. Desuden er et idrætshus under 
udvikling, som skal placeres ved byens folkeskole og tæt på gymnasiet. 
 
Dette forventes at bevirke, at flere og flere unge ønsker muligheden og friheden til at kunne transportere 
sig selv til de idræts- og fritidsfaciliteter, der kommer i byen, i stedet for at være afhængige af deres 
forældre eller den kollektive trafik, som kører med meget lav frekvens. 
 
Kommunen transporterer i dag elever til 10. klasse, hvis de har over 10 km. til skole, ellers kan alle frit 
benytte sig af de skolebusser, der kører dagligt til bl.a. gymnasiet i Søndersø. Skolebussen er eneste 
mulighed for kollektiv trafik mellem byerne. 
 
Etableringen af en sti vurderes derfor at kunne være med til at fremme antallet af cyklister  især blandt 
unge, f.eks. elever i 10. klasse og gymnasiet, men også blandt folk fra Morud, som arbejder, køber ind 
eller dyrker fritidsaktiviteter i Søndersø.  
 
Strækningen i dag 
Hvis man skal cykle mellem de to byer i dag, må man cykle på Søndersøvej, som har en bredde på 6 m 
og smalle kantbaner. Den tilladte hastighed på vejen er 80 km/t. Der kører omkring 5.500 biler/døgn og 
gennemsnitshastigheden er 87 km/t.  
 
Der er sket 14 uheld på strækningen i perioden fra 2007 til 2012, som medførte 1 dræbt, 3 alvorlig 
tilskadekomne og 1 lettere tilskadekomne. 3 af uheldene havde cyklister impliceret, hvor 1 blev dræbt, 2 
kom alvorligt til skade og 1 kom lettere til skade. 
  
I forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanerne både i 2008 og 2013 er der gennemført 
analyser omkring utryghed hos borgerne. Strækningen mellem Morud og Søndersø er udpeget af 
borgerne som en af de mest utrygge strækninger i begge analyser.  
 
Cykelstien 
Den planlagte cykelsti vil blive etableret langs Søndersøvej fra rundkørslen i Morud til rundkørslen i 
Søndersø. 
 
Cykelstien vil være 5,5 km dobbeltrettet cykelsti placeret med skillerabat mellem vej og cykelsti. 
Cykelstien bliver 2,5 m bred og befæstet med asfalt og etablering af gadelys. 
 
  
 
 
 
 



4 

 

2. Cykelsti mellem Morud og Bredbjerg (kommunegrænsen) 

 

Nordfyns Kommune vil etablere 4,5 km cykelsti fra Morud til kommunegrænsen ved Bredbjerg. Stien skal 

give bl.a. pendlere  til Odense sikre og trygge cykelforbindelser og dermed give mulighed for at reducere 

antallet af bilture.  

 

Begrundelse for cykelstien 

Morud er beliggende knap 15 km fra Odense centrum og borgerne i Morud har længe haft et stort ønske 

om at kunne cykle til Odense ad sikre ruter.  

 

Ruten er især tænkt til pendlere til arbejde/uddannelse men vil naturligvis også anvendes til kultur- og 

fritidsformål.  

 

Politikerne i Nordfyns Kommune ønsker ligeledes med ruten at bringe  Morud og Bredbjerg tættere på  

Odense, da dette kan medvirke til yderligere bosættelse i disse byer. 

 

I projektet etableres cykelsti fra Morud til Bredbjerg langs Rugårdsvej.  

 

Fra Korup er der en asfalteret sti ind til Odense, mens der på strækningen fra Bredbjerg til Korup mangler 

en sti. Nordfyns Kommune vil derfor også gå i dialog med Odense Kommune om en forlængelse af stien fra 

kommunegrænsen til asfalteret sti  i Korup, så der vil være cykelsti på hele strækningen ind til Odense 

Centrum.  

 

Alternativt vil det være muligt at benytte Hørløkkevej  som forbindelse mellem Bredbjerg og den 

asfalterede sti i Korup, så man kan cykle ad sikre forbindelser hele vejen ind til Odense centrum. 
 
Strækningen i dag 
Cykling mellem Morud og Bredbjerg foregår i dag på Rugårdsvej, som har en bredde på knap 8 m og 
smalle kantbaner. Den tilladte hastighed er 80 km/t. Der kører omkring 3775 biler/døgn og 
gennemsnitshastigheden er 95 km/t.  
 
Der er sket 14 uheld på strækningen i perioden fra 2007 til 2012, som medførte 2 lettere tilskadekomne. 
1 af uheldene havde cyklister impliceret, hvor der kun var materiel skade 
 
I kommunens trafiksikkerhedsplan 2013-2017 er en strækning på Rugårdsvej i Morud udpeget som 
uheldsbelastet. 
  
Hele strækningen mellem Morud og Bredbjerg er desuden udpeget som utryg på den borgerworkshop, 
der blev afholdt som en del af arbejdet med planen.  
 
Cykelstien 
Stien vil blive etableret langs Rugårdsvej som en dobbeltrettet cykelsti med skillerabat mellem vej og 
cykelsti. Der er 4,5 km fra Morud til kommunegrænsen ved Bredbjerg.  
 
Stien vil blive etableret som en asfalteret 2,5 m bred cykelsti, med belysning.  
 
 

3. Cykelsti mellem Særslev og Søndersø 

 

Nordfyns Kommune vil etablere en cykelsti mellem Særslev og Søndersø langs Højagervej. 

 
Der er omkring 4,5 km mellem de to byer  altså en kort tur, som mange sagtens vil kunne cykle dagligt 
mellem bolig og arbejde/uddannelse eller til/fra fritidsaktiviteter.  
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Stien skal gøre det attraktivt, sikkert og trygt at cykle mellem de 2 byer, så flere borgere  og især børn 
og unge - fremover tager cyklen i stedet for bus eller bil.  
 

Cykelstien er desuden en deletape af den planlagte cykelstiforbindelse mellem 2 af kommunens hovedbyer 

- Bogense og Søndersø, og ligeledes en deletape af en cykelsti fra Bogense/Søndersø ind til Odense, hvilket 

er et ønske blandt mange borgere. Odense er pga. sin størrelse et naturligt attraktionspunkt for borgerne i 

Nordfyns Kommune  både til arbejde men også til fritidsaktiviteter og kultur. 
 
Begrundelse for behov 
Særslev har 750 indbyggere og er beliggende på landevejen mellem Bogense og Søndersø. Særslev har 
en folkeskole med elever fra børnehaveklasse til 9. klasse og en efterskole. 
 
Som beskrevet under delprojekt 1 Cykelsti mellem Morud og Søndersø, er kommunens 
ungdomsuddannelser beliggende i Søndersø og byen er under udvikling til at blive kommunens idrætsby. 
 
Etableringen af cykelstien vurderes derfor at kunne være med til at fremme antallet af cyklister blandt 
eleverne i 10. klasse og gymnasiet men også blandt folk fra Særslev, som arbejder, køber ind eller 
dyrker fritidsaktiviteter i Søndersø.  
 
Også dette projekt vil medvirke til at flere og flere unge mennesker vil få muligheden og friheden til at 
kunne fragte sig selv til de faciliteter, der er og vil komme i Søndersø og dermed ikke være afhængig af 
deres forældre eller den kollektive trafik, som har lav frekvens. 
 
Strækningen i dag 
Højagervej mellem Særslev og Søndersø har i dag en bredde på 8 m og den tilladte hastighed er 80 
km/t. Der kører omkring 4.700  biler/døgn på vejen. 
 
Der er sket 21 uheld på strækningen i perioden fra 2007 til 2012, som medførte 1 dræbte, 8 alvorlig 
tilskadekomne og 12 lettere tilskadekomne. Der var ikke i nogen af disse uheld cyklister impliceret 
 
I kommunens trafiksikkerhedsplan 2013-2017 er en strækning lige øst for Særslev og 3 kryds på 
strækningen mellem Særslev og Søndersø udpeget som uheldsbelastede og hele strækningen blev 
udpeget som utryg på den borgerworkshop, der blev afholdt som en del af arbejdet med planen.  
 
Cykelstien 
Selve stien vil blive etableret langs Højagervej fra sidevej til gymnasiet til et lille stykke inden for 
byzonetavlen i Særslev.  
 
Cykelstien er en 4,5 km dobbeltrettet cykelsti placeret med skillerabat mellem vej og cykelsti. 
Cykelstien er 2,5 m. bred og er befæstet med asfalt samt gadelys. 
 
 
 
Information 
 
Det er vigtigt at informere kommunens borgere om de 3 projekter både under anlæg og i forbindelse 
med åbningen af stierne. 
 
Kommunen vil under anlæg og ved åbningen informere i lokalavisen om projekterne samt opsætte 
informationsskilte i forbindelse med vejarbejdet, som beskriver, at kommunen er ved at etablere en 
cykelsti på den givne strækning for at forbedre cyklisternes forhold og sammenhængen med kommunens 
planer i øvrigt, herunder henvisning til kommunens hjemmeside og de gældende planer.  
 
I forbindelse med åbningen vil kommunen gennemføre en event for at skabe opmærksomhed. Ved 
åbningen af cykelstierne mellem Morud og Søndersø samt mellem Særslev og Søndersø kan det f.eks. 
være en event for at skabe opmærksomhed på de nye muligheder for at cykel trygt og sikkert. Det kunne 
være en event, der involverer elever fra Morud hhv. Særslev, som går i 10. klasse og gymnasiet i 
Søndersø. De vil være oplagte potentielle brugere af stien. Eventen planlægges og gennemføres i 
samarbejde med de respektive uddannelsesinstitutioner, evt. som en del af undervisningen. 
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Ved åbningen af stien mod Odense kunne det være en event, som involverer pendlere fra Morud til 
Odense.  
 
Når stierne er etableret, vil kommunen én gang årligt foretage tælling på stierne (sommer) for at følge 
med i deres anvendelse og supplere dette med information i lokalavis, på skolerne og virksomhederne 
om udviklingen f.eks. i forbindelse med "Vi cykler til arbejde"-kampagnen. Desuden vil kommunen i den 
forbindelse opfordre brugere og borgere til at vurdere cykelstien og komme med forslag til eventuelle 
forbedringer. 
 
Kommuner overvejer om, der som en del af projektet skal opsættes et cykelbarometer f.eks. på 
strækningen mellem Morud og Søndersø. 
 
 
Organisering 
 
Projektet forankres i Teknik, Erhverv og Kulturafdelingen i Nordfyns Kommune med Jane Christine 
Willander som projektleder og med Louise Rasmussen som projektejer.  
 
 
Tidsplan 
 
Det forventes, at projektet startes op i efteråret 2014 med de første føranalyser og afsluttes i sommeren 
2017 med en samlet evaluering.  
 
Det forventes, at de 3 projekter vil køre parallelt med hinanden. Tidsplanen for etablering kan dog 
ændres lidt afhængig af forhandlinger med lodsejerne langs forbindelserne.  
 
 
 Føranalyser og 

projektering 

Etablering Evaluering 

Delprojekt 1: 

Cykelsti mellem Morud og 

Søndersø 

Efterår 2014/sommer 

2015 
Sommer 2015 - 

2016 

Sommer  2017 

Delprojekt 2: 

Cykelsti mellem Morud og 

Bredbjerg (kommunegrænsen) 

Efterår 2014/sommer 

2015 

Sommer 2015 - 

2016 

Sommer  2017 

Delprojekt 3: 

Cykelsti mellem Særslev og 

Søndersø 

Efterår 2014/sommer 

2015 

Sommer  2015 - 

2016 

Sommer  2017 

 


